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ВСТУП
За проголошених в нашій країні демократичних гаслах, існуюча на
сьогодні система підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів до цього
часу важким тягарем несе на собі відбиток посттоталітарного суспільства і в
більшості випадків проходить в руслі добре знайомої всім старої і
авторитарної педагогіки. При цьому вища освіта, яку отримують сучасні
студенти в педагогічних навчальних закладах, є головним і теоретично
заключним конструктом узаконеної системи просвіти і виховання сучасної
молоді на рівні існуючої культури суспільства, вона слугує першоосновою
узаконеної ланки важливих державних соціальних цінностей освітньовиховного процесу молоді та вибраного законодавчими державотворчими
інституціями напрямку руху суспільства. Сучасному випускнику вищого
педагогічного закладу офіційно надається державне посвідчення (диплом)
про вищу освіту, а також офіційне право займати посаду вчителя, викладача,
керувати процесом навчання і виховання, тобто можливість працювати в
якості класного керівника (наставника) відповідної групи підростаючого
покоління після закінчення професійного ВУЗу. В той же час про якісне
наповнення майбутніх професійно-педагогічних послуг (викладача, вчителя,
майстра виробничого навчання тощо) за місцем роботи випускника на основі
виданого державного документу педагогічний колектив навчальної установи
має тільки досить туманні сподівання.
Дослідження, проведені колективами науковців, педагогів, психологів,
соціологів в педагогічній галузі виробництва [2-4, 36, 52, 67, 75, 78-85, 88-95,
98-106, 108-123, 129, 137-139, 142-147, 151, 153, 156-164, 167, 168, 170-176,
187-197, 200-204], показують, що значна кількість викладачів старшого
покоління, а також більшість із тих, що недавно закінчили відповідні
професійні заклади (підростаюча зміна), насьогодні досить мало обізнані в
духовних цінностях, національній культурі та психологічних основах
педагогічної майстерності, історії педагогічної думки, слабо зорієнтовані в
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новітніх освітянських розробках і технологіях, майже не звертають свою
увагу на розвиток етичних, естетичних і мистецьких основ процесу
діалогічного спілкування з підростаючим поколінням. Більше того, як на наш
погляд,

надзвичайно

неефективно

функціонує

вся

система

відбору

абітурієнтів до педагогічної професії, не відпрацьовані психологічні
механізми їх індивідуальної психолого-педагогічної підготовки, основи
педагогічної культури, змісту і особливостей професійного становлення та
послідовності етапів творчої діяльності майбутнього вчителя в напруженій
динаміці шляхів майбутнього його розвитку. Надзвичайно тяжким

і, на

перший погляд, непід'ємним тягарем для розвитку належної ефективності
педагогічної дії в сучасній Україні залишається відсутність:
1)
2)

пріоритету вищого державного статусу вчителя
належної

правововї,

економічної

і

соціально-педагогічної

підтримки вчителя
3)

психологічно

грамотної

індивідуально-особистісної

профорієнтації та відбору майбутніх абітурієнтів до існуючих державних
педагогічних закладів
4)

високої духовної і культурологічної спрямованості в процесі

професійної підготовки педагогів
5)

належної наукової державної уваги до розвитку гуманістичної

педагогічної культури фахівця.
Багато науковців і філософів серед сучасних дослідників сфери
педагогічного дискурсу вказують на те, що починаючи ще від ХYII і до ХХI
століття головним орієнтиром ефективності цивілізаційного поступу,
особливо

держав

західних

розвинутих

країн,

слугувала

царина

інтелектуальної освіти і просвіти [3, 4, 6-7, 10, 15-17, 23, 21-33, 41, 43-45,
47-52, 54-56, 59-66, 70, 73, 74, 77-79, 82, 84-86, 88, 91, 94, 97-105, 108, 112123, 125, 127-138, 142, 147, 151, 153, 157, 163, 164, 175, 176, 187-189, 195-197,
202-204]. На наш погляд, це один із основних факторів, що зрештою і
визначив наявність у цих країнах високого технологічного прориву при
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загальній оцінці ефективності їх індивідуального розвитку, а також слугував
домінантним вектором значної економічної і соціальної продуктивності цих
країн. В той же час, апріорі, подібна домінанта суспільного розвитку вже в
своєму зародку несе не тільки позитивні,

але і суто негативні моменти

показної соціальної ефективності. Так, доприкладу, починаючи з ХХ
століття, значна кількість вчених, філософів і педагогів, а також деякі
прогресивні політики вже починали розуміти, що по-справжньому головні
пріоритети збереження людської цивілізації і її подальшого гуманістичного
розвитку знаходяться зовсім в іншій динамічно-структурній сфері – в
гармонії цілісності потреб і можливостей екзістенціальних сфер людського
життя [1-5, 8-14, 21, 25, 28-30, 32, 35, 40, 44, 46, 50-52, 59-62, 64, 68-70, 72,
75, 76, 79-84, 87, 88, 89, 91-96, 101, 110-111, 119-123, 140, 148, 150-152, 156,
163, 165, 169, 172, 177-180, 183-186, 190, 191, 197, 199-201 ]. Навіть сьогодні,
в ХХI столітті, ми можемо сміливо віднести до них такі історичні надбання
людської цивілізації, як: високу духовну культуру, орієнтацію на природногуманістичні цінності і вже тільки потім – новітню технологізацію
суспільного виробництва, тобто його чисто інтелектуальну складову. В наш
час багатьом Педагогам і науковцям стає зрозумілим, що особливо за
існування сучасної глобально інформаційної і соціально нерівнозначної
трансформації

цивілізаційного

простору

України

з

його

високою

ймовірністю наявності соціальних і економічних криз різного рівня, в першу
чергу, необхідно по-новому підходити до організації навчально-виховного
процесу педагогічної освіти, до створення нової культурно-гуманістичної
парадигми підготовки сучасних педагогічних кадрів. Потрібно зрозуміти, що
саме випускник педагогічних закладів може цілеспрямовано впливати на
майбутнє формування духовних і культурних засад швидко підростаючого
молодого покоління громадян України. Якщо перші виховні дії із засвоєння
основ людської культури у більшості дітлахів проходять за допомогою
близьких (в сім'ї), то, починаючи з 5 – 6 років формування його дитячої
культури, його підростаюча особистість виліплюється в дитячих і шкільних
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закладах за допомогою педагога, його духовно-моральної позиції. Саме тому
конче нагальною стає актуальність розробки сучасної духовно-гуманістичної
моделі навчально-виховної підготовки підростаючого покоління педагогів.
Втілення в життя вказаної моделі потребує від всієї педагогічної спільноти
актуалізації вектора симбіотичної триєдності:
1) нового бачення філософії освіти
2) новітньої концепції відбору та підготовки педагогічних кадрів
3) оновлених зразків духовної психолого-педагогічної майстерності і
педагогічної культури.
Вказана духовно-гуманістична триєдність у зазначеному філософськопедагогічному аспекті і має, як на нашу думку, симбіотично поєднуватись із
актуалізацією гуманістичних основ:
- пробудження і гармонізації науково-діалогічного пошуку в галузі
психології і педагогіки розвитку дитини
- створення необхідних умов на рівні держави для гуманістичнотворчого наповнення перспектив професійного і особистого життя
сучасного педагога
-

усвідомлення

ефективності

потенційних

резервів

еколого-

гуманістичних механізмів цілісності особистісного зростання кожного
підростаючого індивіда.
Слід також памятати, що в час існуючого різкого зростання в країні
економічного прагматизму, нестабільної раціоналізації життя її громадян
пошук і формування необхідних гуманістичних механізмів розвитку молодої
людини мають проходити при обов’язковому включенні духовно-наукової
методології розвинених державних інституцій, що орієнтовані на:
1) відродження високих морально-ціннісних традицій (орієнтирів)
якості педагогічної освіти
2) наповнення життя підростаючого покоління духовною творчістю.
Аналіз різноманітних психолого-педагогічних досліджень з цього
питання, що проводились протягом останніх десяти років, вказує на
6

пробудження певної прогресивної тенденції потреби духовних запитів серед
молодих людей, студентів різного профілю, а також майбутніх педагогів як в
плані їх подальшого професійного самовизначення, продуктивності життєвої
самоактуалізації, так і в досить характерних і далеко не епізодичних спробах
розуміння свого особистого «Я» («Я-ідентифікації»). Так, наприклад, серед
багатьох непростих запитань з філософським підтекстом, які постають перед
викладачами сьогодні, найбільш характерними, як на наш погляд, є питання
так званої «Я-концепції»: «Як добитись поставленої мети в житті?», «Як
визначити мої здібності?», «Хто Я?», «В чому полягає суттєва відмінність
мене від іншого, подібного мені?», «Навіщо саме Я?». Існує досить значна
кількість сучасних дослідників, які вважають, що саме в антропологічному
напрямку серед підростаючого покоління стрімко зростає важливість
індивідуальної

і

суспільної

актуалізації розуміння

таких

духовно-

психологічних понять, як: «самовизначення», «самоактуалізація», «самість»,
«ідентичність», «саморозвиток». Роздуми над поставленими запитаннями за
допомогою викладачів мають призводити до певних екзістенціальних
розмірковувань і висновків.
В досить непростий час загальної кризи світосприйняття всього
людського суспільства наявність внутрішніх передумов відчуття зміни
соціального, економічного і психологічного підґрунтя для розвитку
означених психічних утворень в індивідуальній суспільно-економічній
діяльності людини, як особистості, особливо в педагогічній професії, мають
посідати одне з чільних місць, як в онтогенезі проходження загального
педагогічного процесу, так і особливо в системі педагогічного виховання,
тобто

при

самопізнання,

формуванні

загальної

самоактуалізації,

здатності

людського

«самоідентифікації»

в

індивіда
плані

до

своєї

майбутньої перспективи життя в соціумі. Але, з іншого боку, на превеликий
жаль, напрошується досить незвичний і навіть парадоксальний висновок про
те, що створена в погоні за швидкими дивидендами розвинутого
технологічного суспільства сучасна людина в соціально-економічному,
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екологічному і особливо в духовному аспекті свого антропологічного
мислення виявилась надзвичайно інфантильною. Свідомість людського
індивіда, його внутрішнє світосприйняття для більшості людей все ще
знаходиться на стадії підліткового періоду свого особистісного розвитку.
Фактично більшість сучасних людей до цього часу ще мов би блукає на
певним чином зачарованому відрізку свого індивідуального шляху –
антропоцентричної бездумної екологічної свідомості, коли на поверхні
індивідуального мислення людини домінують картезіанський дуалізм між
Людиною-суб'єктом

і

навколишнім

матеріалістично-рефлексивною
переможець
філософським

природи
запитам

і

світом-обєктом,

підкріплений

концепцією (за Р.Декартом): «Людина -

Всесвіту»,

культурно

замість

обумовленої

відповідної

сучасним

духовно-екоцентричної

парадигми «теорії ноосфери», (за В.І.Вернадським), як надійної духовногуманістичної опори вищої логіки вчинків, яка існує в нашій підсвідомості на
генетичному рівні.
Наступаюча епоха Водолія поставила досить складне завдання перед
сучасним людством, що вимагає активного антропологічного усвідомлення і
творчо-динамічного, а не просто адаптивного життєвого підходу до постійно
змінюваного навколишнього як соціального, так і природнього середовища
[200, 201]. З кожним наступним поколінням швидкість навколишніх змін на
планеті Земля зростає, а вирішення фундаментальних духовно-екологічних
завдань людської цивілізації ускладнюється. Саме на розумінні цих
передумов витікаючих завдань грунтувалось вчення В.І. Вернадського [29,
30]. Існуючі філогенетичні психофізіологічні механізми захисту організму
людини, що знаходяться в постійному і все зростаючому напруженні, досить
часто дають збій, а подекуди і не витримують – ламаються в своїй основі
(досить подивитися статистику динаміки суіцидів за останні роки!). Як
наслідок, - наявність росту численних онкологічних захворювань і психічних
відхилень серед сучасних підлітків та різке зменшення народжуваності в
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сім'ях все «більш освічених», але соціально дезадаптованих і незахищених
групп і верств населення України.
Зрозуміло, що все те, що стосується фізичного здоров'я, особливою
мірою відноситься до сучасної учнівської молоді, нервова система якої ще не
закінчила свого формування, не набула необхідної стійкості як до змін
навколишнього природнього, так і соціального середовища. Подібним чином
аналогічна картина проявляється і в її духовно-розумовій діяльності, адже
індивідуальна

свідомість

сучасної

молодої

людини

формується

без

належного і відповідального ставлення до Природи-Матері, а, значить, і до
себе, як до її складової. Можна навіть сказати, що в антропологічному
мисленні підростаючого покоління значною мірою не актуалізується його
духовно-екологічна складова. Ще на початку ХХ століття той же В.І.
Вернадський в своїх багаточисленних працях вказував на те, що без
перебудови свого споживацького ставлення до природи, без єдності Природи
і суспільства, людина не зможе бути гармонійним елементом Природи,
Всесвіту, а, отже, - вона ще не існує як повноцінна Особистість. На нашу
думку, саме духовно-екологічна нерозвиненість самосвідомості більшості
сучасного населення України, в тому числі і її наставників і педагогів, і є
одним із тих чинників, що в останні роки посилено “допомагають”
вирощувати чисельність “соціальних груп ризику”. Сьогодні до них необхідно
відносити групи і “дітей-сиріт”, і “неповносправних дітей”, і “переселенців
із зони РЕК”, і “дітей з неблагополучних сімей”, а також і «безхатченків» та
інші соціально незахищені і дезадаптовані соціальною дійсністю верстви
населення нашої країни.
Історична логіка слов'янського «космізму», аналіз результатів досвіду
Чорнобильської катастрофи, яка відбулась ще в 1986 році, підказує
небайдужому людству, що для того, щоб вивести підростаючі покоління з
прірви духовної кризи, зменшити вплив фальшивих ідеалів, що особливо в
останні десятиліття транслюють засоби масової
обрати

принципово нові

інформації,

потрібно

шляхи і підходи до сучасного навчання та
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виховання. Перш за все, ці шляхи мають бути досить переконливими для
сучасної молоді - нести в собі високу духовну мету, що обумовлена
трансцендентним потенціалом людини як Космічно-природного виду
мислячих істот. В звязку з цим великої державної уваги, всебічного
наукового оновлення потребує і подальша психологічна розробка державнопедагогічного підходу до змісту і методології педагогічних систем, пошук і
оновлення

творчих

шляхів

і

методів

професійної

і

особистісної

ідентифікації сучасної педагогічної молоді, її професійного і особистісного
самовизначення. На сьогоднішній день саме вони в своїй основі і мають
враховувати тенденції до зростання прородньо-соціальних, духовних і
інтелектуально-творчих запитів підростаючого покоління, вікові і гендерні
життєстверджуючі

фактори

індивідуально-особистісного

і соціального

розвитку наступних поколінь.
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РОЗДІЛ I. ІСТОРИЧНІ ОСНОВИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ
ІДЕНТИЧНОСТІ ЛЮДСЬКОГО ІНДИВІДА В ПСИХОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕННЯХ
1.1. Історія похождення та розвитку терміну «ідентичність»
в психологічних дослідженнях початку ХХ століття.
Досить довгий час у вітчизняній педагогіці і психології поняття
«самість», «ідентичність», «ідентифікація», «самоідентифікація» і інші
подібні термінологічні новоутворення майже не використовувалися. В той же
час досить відомі психологи і педагоги при розгляді різноманітних підходів
до розвитку і формування людського індивіда як особистості проводили
певні аналогії поняття «самовизначення» з суттєвим наповненням вказаних
вище понять. Так, педагог і фундатор української психології ХХ ст.
Г.С.Костюк в своїх працях підкреслював, що дитина, починаючи свій
життєвий шлях з кожного нового етапу свого розвитку, вже не тільки
вчиться в системі суспільних відносин і оволодіває виробленими соціумом
правилами та нормами поведінки, але також і формує себе в плані суспільної
істоти, як майбутня особистість. Відомий психолог С.Л. Рубінштейн,
розглядаючи людську особистість як самодостатню цілісну систему,
вказував, що кожне психічне явище виникає і наповнюється під впливом
факторів зовнішнього середовища, зрештою внутрішньо самонастроюється
(інтеріоризується) в глибинах свідомості кожного індивіда.
Термінологічно поняття «ідентичність» (від лат. іdentificare –
ототожнювати identicus – тотожний, однаковий ) – ототожнення,
тотожність, точна відповідність, повний збіг - розуміється дослідниками як
процес емоційного психологічного уподібнювання однієї людини з іншими,
як ототожнення індивіда з поведінкою певної соціальної групи в якості
зразка для унаслідування. Так, наприклад, в «Довіднику з педагогіки і
психології» термін «ідентифікація» розглядається як [155]:
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- процес, за допомогою якого дитина присвоює характеристики іншої
людини, щоб звільнитись від власної тривоги і послабити внутрішній
контроль (наприклад, батька чи матері)
- уподібнення, встановлення тотожності об'єктів на підставі тих чи
інших ознак
- спосіб розуміння (іншого) через усвідомлене чи неусвідомлене
уподібнення.
При цьому науковці виділяють декілька рівнів ототожнення:
1) як певну міру співставлення себе з Іншими, через порівняння
(випадкове – цілеспрямоване, зовнішнє - внутрішнє) з конкретними (рідні,
близькі) або абстрактними особами (героями, моделями тощо)
2) як індивідуальну модель навколишньої дійсності, існуючої реальності
(в тому числі і себе через Інших – хто Я?, який Я?, для чого Я? )
3)

як результат усвідомлення процессу порівняння (пасивний,

активний, творчий).
В історичному аспекті поняттям «ідентифікація», «ідентичність»
вже досить давно користуються у філософії, психології, педагогіці,
соціології, політології та інших науках. Існує думка, що еволюція розвитку
психологічних поглядів на ідентичність починається в кінці ХIХ-го на
початку ХХ-го століття, зокрема, з праць Зігмунда Фрейда. Дослідники
вважають, що вперше поняття «ідентифікація» у 1897 році ввів саме З.
Фрейд у розробці своєї психоаналітичної теорії, коли в прегенітальній фазі
розвитку дитини пояснював зародки її сексуальності. З іншого боку, через
більш загальне поняття, яке включає в себе і поняття «ідентифікація», як
збереження для свідомості людини зовнішнього образу навколишніх
об’єктів, він також користувався терміном «інтерналізація». І навіть в наш
час деякі відомі науковці досить часто розуміння поняття «ідентифікація»
уподібнюють до близьких за емоційним значенням понять: «емпатія»,
«інтроспекція», «симпатія», «адаптація», «емоційне навіювання» тощо. На
наш погляд, в кожному конкретному випадку подібний підхід більшою
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мірою залежить як від наукових підходів автора, так і прийнятої парадигми
його наукового дослідження. З іншого боку, проведене деякими науковцями
аналітичне дослідження етимології цього слова серед таких мовних культур,
як арабська, давньогрецька, іврит, латина, ранньоіндоєвропейська, санскрит
та фарсі, дозволили дати цікавий базовий зміст як поняття, так і самого
феномену «ідентифікація». Так, на думку В.Н. Бузини [], термінологічно
воно утворене від ранньоіндоєвропейського кореня, що означав коло явищ,
пов’язаних з ідеальним першообразом, вищою нормуючою Істотою, що
знаходиться в родинних або близьких стосунках з суб’єктом взаємодії. Саме
цей першообраз, як вважає дослідник, і слугує джерелом знань методів
розуміння зовнішнього світу, знаходження вірних рішень при можливих
ускладненнях, суттєвих відомостей людського індивіда про існуюче
природне середовище, як джерело всебічного Життя.
Людина завжди, в усі часи і епохи, задавалась одними і тими ж
питаннями: «Звідки вона?», «Хто вона?» і «Для чого вона?». В той же час
,отримані відповіді, в залежності від офіційної релігії держави і культури
людського індивіда, значно відрізнялись. Так, людина Давніх часів відчувала
значний острах перед Невідомим: Богами, демонами, загробним життям,
люди Середніх віків – Страшного Суду і кінця світу, народи 2-ї половини ХХ
століття – атомної війни. Всі варіанти відповідей ставили перед собою
одну величну мету: знайти сенс створення Людини. При цьому різними були
не тільки відповіді на головне питання, але і самі завдання існування людини
в різних суспільствах і різних культурах ставились зовсім інші.
За Давніх часів, з поглядів дослідників історії людства [31], при
існуючій сильній автократичній вертикалі влади відкидалась самостійна
думка окремого індивіда, людина була підвладна богам і наказам
вінценосного намісника, який підміняв собою волю богів. Звичайна людина це всього лише елемент Космосу і держави. Вона є тільки суспільна істота,
яка своє благо має підпорядковувати благу своєї держави і наказам володаря.
Звичайна людина («простак», за Аристотелем) живе тільки примітивними
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емоціями і звичками, але їй потрібно також любити і цінувати великих і
доблесних мужів («високолобих»), щоб добитись для себе вищого блага і
безсмертя. Людина це - в першу чергу, Розум. Значить, потрібно, наскільки
можливо, за допомогою розуму робити все ради життя і підноситись до
безсмертя. Саме в цьому розрізі, як вважали стародавні філософи, в
залежності від уміння людського індивіда вірно мислити за існуючими в ті
часи життєвими канонами, людське життя вважалось самим щасливим.
Таким чином, людина Давніх часів і Античності, за звичай, ідентифікувала
себе відразу з богами, а з їх намісниками на Землі, в свою чергу,
ідентифікувались володарі і жреці. Головним же організуючим «началом»
вважався «ум, мыслящий сам себя!» [5].
В Середні віки вже всі представники людської раси («простаки» і
«високолобі») уподібновались не стільки з процесом мислення, скільки з
Богом, Творцем всього Сущого. Більшість віруючих вважали і себе і
навколишній світ створеними «за образом і подобою Господа». Мислячи
подібним чином, людина вже почала вважати себе найголовнішою після
Творця і починала приділяти значну увагу своєму внутрішньому світу,
своєму «Я», «внутрішній людині, мовчки мислячій» [31]. На думку
дослідників, саме в Середні віки вперше була зроблена спроба детального
дослідження особливої людської реальності – внутрішнього світу душі
людини, який пізніше (вже за Нових часів) став головним предметом
вивчення філософії і психології. Відповідним чином можна говорити також і
про зміни в підходах до поняття визначення, ідентифікації Людини Середніх
віків, що вже робить головний акцент на вихованні людини згідно зазначеної
типології індивидів і існуючим в суспільстві ідеалам. Так, зрештою, проста
неосвічена людина («простак») ідентифікується з Богом, христианською
ідеєю спасіння, канонами всезагальної християнської любові. Високоосвічена
(«високолоба») людина - ототожнюється не тільки з Богом, але і з
наявністю особистого внутрішнього духовного життя. Тим самим
відмічається присутність не тільки форми спілкування з христианськими
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церковними канонами і самим собою, а існує наявність виховної мети:
творення себе за ідеальним (христианським) зразком. Внутрішнє життя
людини значно поглиблюється і розширює свої межі від простої
констатації факту Віри до відкриття і перетворення (конструювання) своєї
особистості. Заглибленість людини Середніх віків, як вважає В.С. Біблер,
досягає такого рівня, коли вона вже живе за небокраєм особистості, здатна
бути і простою докультурною, як Земля, і піднесенною, одухотвореною, як
Небо. Саме цей момент перетворення, на думку дослідника, і є найбільш
значимим в культурі Середніх віків».
В епоху Відродження, як вказують науковці [31], поряд з сакральним
світом і діяннями, що описані в Священному письмі, перед людським
індивідом вже постає інший світ, світ, який, підкорюється і непорушним
законам

природи.

Людину

епохи

Ренесансу

переповнюють

почуття

внутрішньої причетності до Творення, сакральності свого походження:
«Якщо Бог створив світ, і за своєю подобою мене, то і я в принципі зможу
щось подібне зробити!». Таким чином, з одного боку, людина розуміє свою
сакральність, як узагальнену, але ще далеко не досконалу уподібненість до
Творця, а з іншого - вона вже (в першому прояві) перевіряє, пробує зрозуміти,
спираючись

на

основи

духовно-християнських

канонів,

існуючу

непорушність явищ і законів природи. В неї виникає питання: як співвіднести
християнську мораль Віри в своє походження з внутрішньою свободою
особистості,

з

особистими

бажаннями

і

потребами

ще

такого

недосконалого людського індивіда?
Можна сказати, що внутрішня ідентичність Людини Відродження
відображає в собі, перш за все, і моральні засади її існуючої Віри
(християнська, магометанська ін.), в тотожному розумінні значимості
сакральності своєї природи як Божого творіння (Божої подоби), але вона
також відображає і закони існуючої навкруги неї природи. Звідси зрозуміло,
що саме на основі цієї сакрально-природної двоїстості, як головної умови
життя і мислення людини Відродження, і грунтуються індивідуальні, чисто
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людські, бажання і потреби, що створюють індивідуалістичну картину
каркасу відображення дійсності її ідентичності.
В епоху Нових часів людський індивід стає більш прямолінійним,
більш прагматичним, більш самовпевненим в своїх цілеспрямованих діях як
відносно Природи, так і у ставленні до собі подібних. Він все більше
піддається впливу особистих інтересів і прагматичних потреб, все менше
уваги звертає на духовні християнські засади. Сучасні дослідники звертають
особливу увагу в трьох напрямках пошуку сенсу життя людини Нових часів,
починаючи з ХYII століття: 1) надія на науку і мистецтва 2) надія на
державу 3) надія на право. При цьому вважається, що якщо надія на науку і
мистецтва надавала прямі і опосердковані знання про дійсність, то в двох
останніх

випадках

має

соціального співжиття.

перемагати

цивілізаційна

логіка

оновленого

Розвинуті демократичні інститути і їх правові

механізми мали б врівноважувати сферу інтересів самої держави, кожної
особистості і всього суспільства. Розроблювані в цей час новітні підходи до
формування ідентичності особистості визначались трьома головними
факторами: 1) обов'язком, 2) критичним ставленням до дійсності і до себе, і
3) методом. Так, наприклад, такий визначний німецький філософ, як І.Кант,
вважав, що, з одного боку, людина має орієнтуватись в своїй діяльності на
заповіді Творця, а, з іншого, і діяльність, і розум (мислення) людей діє за
посередництва самих індивідів, як членів людських спільнот, що керуються
Розумом []. На погляд Іммануіла Канта, саме таким шляхом, тобто тільки
тоді, коли кожен індивід, кожна людська особистість буде наслідувати
прийнятому на себе обов'язку («розумом установлений порядок») критично
ставитись до себе і до інших, а також діяти і розмірковувати, як діяти
правильно, то тільки в цьому випадку людина, як окремий представник
людства, має право вважати себе вільною і стає - особистістю. Спираючись
на вищевказане, Людина Нових часів повинна: 1) прислуховуватись до голосу
розуму, 2) скеровуватися своїм обов'язком і 3) підкорятись імперативу
морального закону (Святині Людськості в глибині нашого єства!). Іммануіл
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Кант Людство, Мораль і Розум розуміє як однозначні і єдині поняття для
визначення ідентичності Людини Нових часів у відповідності з відчуттям
єдиної Європейської культури.
Надалі, починаючи вже з середини ХХ століття, узагальнена
євроцентрична картина світу різко змінюється. На передній план
самотворення людського індивіда, як особистості, виходить широке
культурологічне світобачення, що потребує значно оновленої переоцінки і
переосмислення

впливу

різних

світових

культур

на

формування

внутрішнього змісту ідентичності особистості сучасного інформаційного
суспільства.

1.2.

Зігмунд Фрейд, психоаналітична теорія Фрейда (критичні

періоди розвитку, біогенетичний підхід)
Зігмунд

Фрейд

(6.V.1856

Фрайберг,

Австоро-Угорщина,

нині

Пршібор, Чехія – 23.IX.1939, Гемпстед, поблизу Лондона) – австрійський
невропатолог, психіатр і психолог (м.Вена), засновник теорії психоаналізу. У
ранніх працях розробляв питання анатомії й фізіології мозку. В своїх
наукових пошуках, які формувались під впливом знайомств з дослідженнями
хворих на істерію - клініка знаменитого французьського невропатолога і
гіпнолога Шарко

у місті Парижі та (клініка по вивченню нервових

захворювань Лебелля і Бернгейма у місті Нансі), Зігмунд Фрейд і прийшов до
своїх ідей стосовно основ дослідження психічних процесів, які знаходяться
поза

сферою

свідомості

людського

індивіда.

Крім

вказаних

місць

спостережень, його психоаналітичні викладки знайшли своє підтвердження в
дослідженнях власної клінічної практики. Зрештою, З. Фрейд прийшов до
висновку, що в основі розвитку людського індивіда, перш за все, знаходиться
детермінанта його внутрішніх біологічних потенцій, які передаються
людиною від покоління до покоління на неусвідомленому рівні її поведінки,
на рівні біологічно закладених тваринних інстинктів. В пошуках адекватної
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відповіді на поставлені запитання дослідник поступово прийшов до
наймолодшого вікового періоду людини - її дитинства. На його погляд, саме
тут, в першому віковому періоді зростання організму, де людиною керують, в
основному, відносно чисті інстинктивні реакції, і потрібно шукати головні
чинники всіх змін, що відбуваються у поведінці і розвитку майбутнього
дорослого індивіда. Зігмунд Фрейд інстинктивні потреби організму людини
вважав принципово антисуспільними, агресивними відносно інших істот, які,
головним чином, спрямовані на процес виживання людини як окремого
представника біологічного виду. В той же час, на його думку, будь-яка
людина самостійно не може вижити в навколишньому оточенні, вона має тим
чи іншим чином адаптуватись до суспільних вимог, суспільної моралі.
Результатом цього виникаючого диссонансу бажань і можливостей є
наявність довгострокової стресової ситуації. Законсервований з дитинства
стрес може себе проявити і через досить довгі проміжки часу на різних
стадіях розвитку людського індивіда через спалахами незрозумілої тривоги
або проявами інших невротичних реакцій. Більше того, на думку З. Фрейда,
від дитячих нереалізованих бажань на рівні неусвідомлених інстинктів
(лібідо, агресії) розвиток людини може піти за зовсім іншим адаптивним
життєвим сценарієм, про який сама людина може навіть і нічого не
підозрювати.

За допомогою

таких

неусвідомлених

дитинства (особливо сексуального плану)

зривів

раннього

теорія психоаналізу Зігмунда

Фрейда пробує пояснити всі складнощі і негаразди особистого життя
дорослого людського індивіда. Як вважають психоаналітики, саме на
першому етапі соціального формування людини – ранньому дитинстві (від
народження і до 5 років), і потрібно шукати вирішення головних проблем
майбутньої дорослої особистості, в тому числі й ідентифікації її
особистості. Як на наш погляд, конструктивно-психологічний підхід до
розуміння розвитку людини в період раннього дитинства і є головним
водорозділом у психологічному і психотерапевтичному розумінні педагогом
і психологом природи розвитку підростаючої особистості.
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За ключовими позиціями психоаналітичної теорії Зігмунда Фрейда, які
були ним сформульовані до 1986 року, кожна людина вже при народженні
представляє собою «чисте поле» -

Воно ( з лат. tabula rasa – чиста дошка)

– досить примітивну частину людської істоти, що бажає тільки насолоди.
Саме це Воно і примушує людину постійно шукати повсякчасного
задоволення своїх егоїстичних імпульсів. В процесі зростання міри
біологічної зрілості організму у дитини розвивається і її внутрішнє «Я», що
робить розумову опору на існування принципу реальності. Саме це
внутрішнє «Я» і підштовхує людину до відкладання на потім задоволення
своїх потреб заради досягнення більш високої соціальної мети, тобто до
виконання розумних дій у соціумі. На думку Зігмунда Фрейда, поступово, по
мірі розвитку людського індивіда, між 3 і 6 роками у дитини зявляється
«зверх Я» - почуття відповідальності (сумління, сорому) за свої вчинки,
тобто почуття совісті, яке постійно знаходиться в конфліктній ситуації з
утворенням «Воно», а утворення «Я» в цей час пробує врівноважити
внутрішній світ людської особистості, знайти в ній гармонію, її внутрійшній
комфорт.
За Зігмундом Фрейдом, кожна особистість в своєму розвитку
проходить декілька психосексуальних стадій своєї ідентичності: оральна,
анальна, фаллічна, латентна і генітальна. З них три перших дитина
проходить ще до настання своєї статевої зрілості (від народження і до 5
років).

Саме

з

оральної

стадії

(до

одного

року)

і

починається

психосексуальний розвиток дитини. В цей час центром її чуттєвості і
насолоди слугує рот дитини. При переході до анальної (від 1 до 3 років) і
фаллічної (від 3 до 5 років) стадій центр насолоди дитини переміщується в
область геніталій. Якщо на будь-якій з цих стадій під впливом власних дій
або непродуманих дій батьків дитина попадає в хронічну реакцію фрустрації
(негативну) або, навпаки, дуже великого задоволення (позитивну), то у
подальшому розвитку індивіда може відбутись фіксація (законсервування)
саме цієї потреби за статтю одного з батьків («ідентифікація-лібідо»).
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Реакція батьків при проходженні цих трьох стадій розвитку дитини може
надалі вилитись в нав'язливе

загострення якоїсь певної риси характеру:

зверхпунктуальність, хворобливе ставлення до наведення чистоти в домі
тощо. Дитина в цей період ще тільки вчиться керувати своїми імпульсивними
почуттями, зменшувати емоції, стараючись наслідувати одного з батьків
(частіше всього однієї з ним статі) своєю поведінкою. Прояв цього процесу в
дитині Зігмунд Фрейд назвав ідентифікацією. Перші три психосексуальні
стадії Зігмунд Фрейд відносить до прегенітального періоду розвитку
людини. Так, на його думку, в цей час почуттєві інстинкти дитини ще не
спрямовані на її суто репродуктивні потреби.
Четверту стадію, яка вона приходиться на вік від 6 до 12 років
індивідуального розвитку, він називає «латентною. Психічні реакції
(«лібідо») індивіда в цей час ще є досить спокійні. Дитина підтримує дружні
стосунки з дітьми своєї статевої ідентичності та набуває певних знань і умінь
в ігровій манері.
Останній, п'ятий етап розвитку особистості, що починається в
підлітковому віці, Зігмунд Фрейд назвав генітальною стадією. Саме в цій
стадії «біологічного дозрівання глибоко заховані сексуальні почуття, старі
образи виходять з латентного стану, раптово оживають і виходять на
поверхню всі нереалізовані мрії, надії і сподівання, що були глибоко
приховані в дитячому житті. Розвиток людського індивіда на генітальній
стадії, як і в попередніх його варіантах, дуже залежний від позитивного
проходження гострих протиріч на всіх минулих стадіях. Якщо ці протиріччя
не були до кінця розвязані в дитинстві, то періодично можуть зявлятися у
підсвідомості дорослих людей в якості невротичних реакцій, неврозів.
Головна мета розвитку підростаючої особистості на генітальній стадії, на
думку Зігмунда Фрейда, – формування зрілої дорослої сексуальності і зрілого
балансу між коханням індивіда і його професійною працею. в залежності від
проходження якісної реалізації протиріч минулих стадій (гармонія –
невротичні реакції).
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Ввівши сам термін «ідентичність», Зігмунд Фрейд цим поняттям
признавав щось таке, що визначається через порівняння індивіда з ним
самим, подібним йому, але існуючим в інший час і в іншому місці [180]. На
перших періодах раннього розвитку він говорив про емоційне, пізнавальне
ототожнення дитини з батьками. На думку Зігмунда Фрейда, такий погляд
на вказану проблему випливає з того, що людина, як певний індивід,
постійно порівнюючи існуючий і минулий стан своєї індивідуальної
приналежності, робить висновок про те, що це все він, це все та ж сама
особистість, той же індивід, та ж сама людина.
В своїх наукових розробках теорії психоаналізу Зігмунд Фрейд вже на
початкових стадіях розвитку людини виділяє різні види ідентичності:
1)

первинну,

під

якою

розуміється

неусвідомлена

емоційна

прихильність немовляти до матері;
2) вторинну, як передумову розвитку «Едипового комплексу».
Враховуючи проведений аналіз всього вищезазначеного, як на наш
погляд, можна вважати, що саме Зігмунд Фрейд під введеним поняттям
«ідентичність» розумів все те, що співвідноситься і має відношення до
людських індивідів на рівні усвідомлення їх тотожності, спільності,
незалежно від часу і простору. Як творчий дослідник і науковець, вчений
ідентичність людини трактував одночасно і як результат розвитку процесу
ідентифікації, починаючи з раннього дитинства, і як один із найважливіших
захисних механізмів, що має людина, який спрямований на усунення або
зведення до мінімуму почуття внутрішньої тривоги людського індивіда.
1.3.

Ерік

Еріксон,

психосоціальна

теорія

Еріксона

(«кризи

ідентифіації», соціалізація як взаємодія процесів розвитку готовності,
моделі.
Ерік Еріксон (Ерік Гомбургер Еріксон, 15.VI.1902, Франкфурт–на–
Майні - 12.V.1994, Харвич, (шт. Массачусетс) – видатний американський
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психолог, психобіограф, засновник его-психології. Е. Еріксон – один із самих
відомих психоаналітиків ХХ століття.
Батьки Е. Еріксона, датчани за походженням, розлучились ще до його
народження. Мати Еріксона, датська єврейка, вже будучи вагітною, виїхала
до Германії, де вийшла заміж за німецького єврея доктора Гомбургера.
Вперше саме під прізвищем Гомбургер і були опубліковані його перші
роботи, а пізніше, проживаючи вже в США, він став підписуватись як Е.
Еріксон. (Ерік, син Еріка), хоча Еріксон і не було прізвищем його рідного
батька. Закінчивши класичну гімназію у 18 років (м. Карлсруе), Е. Еріксон
протягом року подорожував

Європою. Повернувшись до Карлсруе,

він

вступає в художню школу, вивчає живопис в Мюнхені, потім їде до
Флоренції, де робить свої перші професійні кроки як портретист.
У 1927 році друг Е. Еріксона Пітер Блос, директор

Віденської

експериментальної школи, що була заснована Дорофеєю Берлінгхем і Анною
Фройд, запросив його до Відню малювати портрети дітей. Тут відбувається
його знайомство з Анною Фройд і він стає кандидатом в психоаналітики.
Навчаючись з 1928 року у Віденському психоаналітичному інституті, де він
вивчає систему Монтессорі, Е. Еріксон проходить курс теорії і практики
психоаналізу під керівництвом Анни Фройд. Отримавши після закінчення
інституту диплом педагога-вихователя в 1933 році, він через політичні
мотиви покидає Германію і разом з іншими психоаналітиками переїжджає до
США (Бостон), де працює викладачем і спеціалістом в галузі дитячого
психоаналізу.
Протягом наступних 20 років Е. Еріксон успішно поєднує практичну
роботу

в

клініці

з

викладанням

у

Гарвардському,

Йєльському

і

Каліфорнійському університетах. Перед початком Другої світової війни
разом з антропологом Мікелем він за дорученням Комісії у справах індіанців
вивчає життя племені сіу в резервації штату Південна Дакота. В 1951-1961рр.
з групою психіатрів і психологів Ерік Еріксон працює
(Массачусетс), де в

в Стокбриджі

приватній клініці Центр Остін Ріґґс розробляє нову
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програму навчання і виховання дітей з фізичними і психічними вадами. В
1961 р. Е. Еріксон отримує місце професора на кафедрі розвитку людини і
викладача психіатрії в Гарварді. З 1971 р. Ерік Еріксон виходить на пенсію і
переселяється в північну Каліфорнію, де займається активною письмовою і
консультативною роботою.
Вперше, коли Еріку Еріксону вже виповнилось 48 років, виходить
друком його найбільш відома і знаменита робота «Дитинство і суспільство»
(Childhood and Society, 1950), яка призвела до значного наукового поштовху в
розвитку психологічної думки ХХ ст. Дослідник частково розчарувався в
психоаналітичній теоріх Зігмунда Фрейда, так як вважав, що вона створена
на виняткових підвалинах поведінки людського індивіда, що виходять за
межі фізично здорової особистості. В той же час, Ерік Еріксон був
солідарний із Зігмундом Фрейдом відносно етапів розвитку (стадій, за
З.Фрейдом).
У своїй праці Ерік Еріксон значно відходить від думки Зігмунда
Фрейда про роль впливу чисто біологічних і сімейних факторів періоду
дитинства на подальший розвиток людського індивіда. Він зосереджує увагу
дослідників на широкому спектрі соціальних впливів, які визначають
формування особистості людського індивіда не тільки під час дитинства
(Зігмунд Фрейд), але і в юності, зрілості та старості. З погляду Еріка
Еріксона, кожен життєвий цикл людини визначається проходженням
послідовності соціальних життєвих конфліктів (криз), що виникають при
взаємодії в узлових пунктах розвитку людського індивіда (наприклад,
годуванні маляти молоком, формування перших навиків в дитинстві тощо).
Певним чином розв’язуючись, ці конфлікти потім змінюються новими
конфліктами, що зрештою допомагає процесу реалізації прагнень і планів
індивіда.
Надалі в своїй знаменитій психобіографічній праці «Молодий Лютер»
(Young Man Luther, 1958) Ерік Еріксон продовжує розвивати теорію
формування ідентичності особистості вже на матеріалах із життя Мартина
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Лютера. В цій роботі він розглядає концепцію «мораторію» як певного
періоду бездіяльності або самовідсторонення, періоду внутрішнього пошуку і
роздумів, як необхідної передумови періоду зрілості молоді.
В 1968 р. видається друга знаменита книга автора «Ідентичність:
юність і криза» (Identity: Youth and Crisis, 1968), де Е. Еріксон розвиває своє
бачення поняття «ідентичності», як трансформацію перших дитячих
ідентифікацій в процесі розвитку індивіда в певну конфігурацію в залежності
від впливу соціальних процесів і внутрішнього самоспрямування. На думку
Еріка Еріксона, ідентичність, як психічне утворення людського індивіда
формується, перш за все, під впливом навколишніх соціальних умов,
«способу життя», внутрішньої логіки дій його світогляду.
Через рік Ерік Еріксон видає ще одну знамениту психобіографію
«Істина Ґанді» (Gandhi's Truth, 1969), де, аналізуючи біографію Махатма
Ґанді, показує, як одна високодуховна особистість змогла стати історичним
виразником поклику до незалежності цілої нації. Ця робота була гідно
оцінена громадськістю і принесла Еріку Еріксону Пулітцерівську і
національну премію США.
Як психолог і педагог-дослідник, свій науковий доробок Е. Еріксон
видав у книжках: «Дитинство і суспільство» (Childhood and Society, 1950),
«Молодий Лютер» (Young Man Luther, 1958), «Розуміння і відповідальність»
(Insight and Responsibility, 1964), «Ідентичність: юність і криза» (Identity:
Youth and Crisis, 1968), «Істина Ганді» (Gandhi's Truth, 1969) і збірниках:
«Життя та історична мить» (Life and the Historical

Moment, 1975),

“Завершений актуальний цикл: огляд» (The Life Cycle Completed: A Review,
1982) та «Спосіб розгляду» (A Wey of Looking at Things, 1987) – вибрані
статті 1930-1980-х років.
У всіх своїх творах, на противагу головній тезі психоаналізу про
антагонізм особистості і суспільства, Ерік Еріксон стверджував біосоціальну
природу людини і адаптивний характер її поведінки. Центральною,
інтегруючою ланкою в житті людського індивіда він вважав саме
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психосоціальну ідентичність, яка через суб’єктивно-самостійне переживання
усвідомлюється індивідом як «почуття неперервного самоототожнення». В
той же час процес розуміння будь-яким індивідом його психосоціальної
ідентичності, в першу чергу, базується на сприйнятті ним, як зрілою
особистістю, цілісності свого образу (формування «Я-концепції») в єдності з
різноманітними соціальними зв’язками. Зміна ж звичних соціокультурних
умов існування особистості приводить до втрати нею попередньо існуючого
утворення і формування нової ідентичності. З іншого боку, виникаючі на
життєвому шляху індивіда особистісні перепони можуть призвести до
важких невротичних реакцій («втрати себе»). Звідси Ерік Еріксон робить
свій висновок про обумовленість масових людських неврозів існуванням
глибоких соціальних катаклізмів (війни, революції, природні та соціальні
катастрофи і т.п.).
В своїх книгах «Дитинство і суспільство», « Молода людина Лютер»,
«Проникнення і відповідальність», «Особистість: Юність і Криза», «Правда
Ганді» Ерік Еріксон значно розширив теорію психоаналізу Зігмунда Фрейда,
включивши

в

неї

такі

значимі

складові,

як

антропологічна

та

психосоціальна, а також питання культури і мистецтва. Психосоціальна
теорія «криз ідентифікації» Е. Еріксона отримала високу оцінку у
професійних колах педагогів і психологів США, Західної Європи відразу
після написання в 1950 році. На думку Еріка Еріксона, головний сенс всієї
психотерапевтичної роботи психолога полягає у поверненні пацієнту
втраченого ним почуття ідентичності.
На відміну від творця психоаналізу Зігмунда Фрейда, Ерік Еріксон
вважав, що хоч характер людини і формується в дитинстві, але не відразу і
назавжди. Вчений переконливо довів, що розвиток людської особистості
продовжується все життя, кожен людський індивід зберігає здатність до
значних психологічних змін на всіх етапах свого життя. На думку
дослідника, зрілість людського індивіда є закономірним продуктом як
інтрапсихічних, так і суспільних факторів дії. В процесі своєї двадцятирічної
25

праці над темою біосоціальної ідентичності Еріком Еріксоном була
розроблена епігенетична карта періодизації розвитку людини, яка була ним
тричі опублікована (1959, 1963, 1968) і до цього часу з успіхом включається у
більшість підручників з вікової психології.
В своєму дослідженні «Дитинство і суспільство» Ерік Еріксон виділяє
вісім стадій життєвого циклу розвитку людини, від успішного проходження
яких і залежать, на його думку, варіації розвитку кожної особистості. Кожна
із цих стадій має свою специфіку зустрічних проблем і конфліктів для
зростання і виховання людини в суспільстві, як особистості, а також поступу
її подальшого індивідуального психологічного і соціального розвитку. В той
же час кожна стадія цього розвитку може мати як позитивний, так і
негативний результат. Ерік Еріксон не відрікається від головних передумов
психоаналітичної теорії Зігмунда Фрейда, а доповнює і розширює їх
психосоціальними аспектами формування особистості, не акцентуючи свій
погляд

тільки

на

підсвідомих

потягах

людського

нових

положення

індивіда

до

психосексуальності.
Ерік

Еріксон

психологічної

теорії

пропонує

три

«Я-концепції».

По-перше,

при

поряд

з

вивченні
фазами

психосексуального розвитку (за Фрейдом): оральною, анальною, фалічною і
генітальною (коли у індивіда змінюється спрямованість потягів від
аутоеротизму до зовнішнього обєкту), він запропонував також існування
психологічної стадії розвитку людського «Я». Саме в ході розвитку цієї
стадії, як на його думку, у людини закріплюються головні орієнтири по
відношенню до себе і свого соціального середовища. По-друге, дослідник
стверджує, що становлення особистості не закінчується в підлітковому
періоді, а продовжується все життя. По-третє, вчений вважає, що кожній
стадії життєвого циклу людини відповідають свої особистісні індивідуальні
параметри розвитку, які, в залежності від ситуації, здатні приймати як
позитивні, так і негативні значення для кожного конкретного індивіда. Саме
згідно поглядів Еріка Еріксона, як одного із основних розробників і
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дослідників теорії ідентичністі в наукових працях ХХ століття, відчуття
ідентичності

означає

стійку

внутрішню

тотожність,

емоційну

уподібненість основних властивостей одного індивіда з Іншими.
Спираючись на проведений аналіз основних робіт з цього питання (У.
Джеймса, З. Фрейда і Дж. Міда), Е. Еріксон робить свій висновок про те, що
У. Джеймс під суб’єктивним натхненням відчуття тотожності і цілісності
свого «Я» розумів саме вказане Еріком Еріксоном почуття ідентичності.
Так, вважає сам дослідник, починаючи вже з відчуття емпатичної приязні до
матері, і на її основі йде подальше зростання індивідуального комфорту і
безпеки дитини, збільшується і почуття їх взаємної довіри. Саме в стосунках
матір-дитина закладаються основи ранньої ідентичності дитини, головний
фундамент її «Я – ідентичності». Логічним завершенням цього періоду є
виникнення відчуття психічної цілісності – «почуття внутрішньої
ідентичності». На думку Еріка Еріксона, своєї першої кульмінації (стає
більш-менш сформованим) це утворення досягає під час закінчення
підліткового віку. До закінчення цього періоду можна тільки говорити про
процес еволюції психологічної самості. Вчений неодноразово вказує на те,
що саме поняття «ідентичність» багато в чому співпадає з раніше
визначеними

іншими

дослідниками

системними поняттями «Я» як

у

вигляді «Я - концепція», так і «Я – система».
Ерік Еріксон відзначає, що в своїй психобіологічній основі процес
формування ідентичності індивіда (ідентифікація) лежить через розвиток
образу тіла (сепарація – індивідуалізація). Значно пізніше через бісексуальну
ідентифікацію за допомогою інтеграції різних особистісних ролей і
співвідношення їх з Іншими в часі і просторі виникає свідоме почуття
ідентичності («Я-концепція»). При цьому ним робиться акцент на тому, що
такі

можливі,

виникаючі

в

ранньому

дитинстві,

утруднення

з

статеворолевою ідентифікацією батьків (особливо своєї статі) значно
зменшують подальший розвиток почуття ідентифікації. Більше того, Е.
Еріксон вважає, що саме почуття ідентичності можна вважати синонімом
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самосвідомості

як

невід’ємного

і

суб’єктивного

еквіваленту

«Его»

(«заглиблена самосвідомість»). Згідно його задумів, процес якісного
творення ідентичності на життєвому шляху кожного індивіда спочатку
протікає на підсвідомому рівні в постійній і динамічній його зміні та
розвитку. На думку Еріка Еріксона, кожного разу цей новий несвідомий
образ («новий єдиний гештальт») являє собою складну конфігурацію, яка
інтегрує в собі два головних фактори «Его - ідентичності» як «якості
існування». Перший з них - це відчуття
безперервності

свого

існування

за

тотожності самому собі і
допомогою

відображення

і

самоспостереження. Другий - одночасно оцінка себе в співставленні з
оцінкою значимих Інших та суджень Інших значимих для нього про себе в
співставленні того, як індивід сприймає себе порівняно з цими Іншими.
Підростаюча

людина,

як

соціальна

і

непересічна

особистість,

періодично задає собі і іншим запитання: «хто я?» і «на кого я схожий?».
Саме таким шляхом уподібнення і відбувається ідентифікація, як процес
розпізнання себе через порівняння, через співставлення себе з Іншими
значимими. На початку цього процесу це є співставлення за допомогою
власного зору з чимось зовнішнім, об’єктивним, конкретним, що реально
існує поряд з цим індивідом (син з батьком, матір'ю). Потім, з плином часу і
індивідуального розвитку, - з якимось існуючим романтичним зразком
(героєм, ідеалом тощо). Вчені називають таку тотожність зовнішньою
ідентичністю. Вона може бути чисто випадковою. Утворена в результаті
ідентичність може як відповідати, так і не відповідати справжній суті
людини, адже вона орієнтується тільки на зовнішню подібність, на форму,
видимість, що залежить від різних чинників самосприйняття індивіда.
Головне для цієї форми ідентичності – бути подібним(!) на щось конкретне,
визначене, відоме, що є значимим для цього індивіда. Кожна конкретна
людина (індивід) старанно шукає зовнішньої подібності з тим, що вважає для
себе правильним, значимим (мода, імідж тощо): «Здаватися, але не бути,
по формі, а не за змістом!».

Подібний вид ідентичності досить часто
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прийнятий в сучасних соціальних структурах, може бути нав’язаний людині з
певною економічною або політичною метою (реклама, ритуал) і т.п.
Внутрішня ідентичність вказує на тотожність з єдиною основою,
суттю, природою того іншого, з ким (чим) порівнюється (за властивостями,
діями, функціями). Якщо порівнювані об’єкти подібні не тільки зовні, але і
виконують однакові функції, то скоріш за все, це одне й те ж саме: «Якщо
щось схоже на собаку, лає як собака, то це і є собака» (китайське прислів’я).
При

цьому

досить

часто

виникає

невідповідність

зовнішнього

і

внутрішнього, форми і змісту, прояву і суті. В результаті цілісність образу
порушується, виникає криза ідентичності.
Подалі процес ідентифікації проходить від несвідомого вибіркового
виділення значущих виборів («пробної кристалізації») для індивіда на
інтуітивному рівні, через усвідомлену цілісність виділених ідентифікацій
протягом певного життєвого проміжку і до їх поступової інтеграції в цілісну
конфігурацію свого «Я» («особистої ідентичності»). Саме такий досить
довгий і непростий шлях кристалізації внутрішньої структури ідентичності
особистості людського індивіда проходить формування його внутрішнього
«гештальту». Динамічна конфігурація «Его - ідентичності» індивіда, що
розвивається, включає в себе певну специфіку важливих компонентів
особистості (головні параметри дослідження ідентичності). До них, в першу
чергу, належать: конституційні властивості, ідеосинкретичні потреби
лібідо, здібності, значущі ідентифікації, ефективні психологічні механізми
захисту та послідовно прийняті в процесі соціалізації ролі.
Вчений відмічає, що крім того, в процесі розвитку кожного індивіда
досить закономірною є також поява виражених криз ідентичності, які
характерні як для підліткового періоду, так і для періоду юності. Не зникає
можливість виникнення у деяких індивідів також і процесу нівелювання
почуття ідентичності («дисоціація свідомості»). Цей процес досить часто
відбувається із-за наявності гострої або хронічної екстремальної ситуації
(стреси, дистреси – за Г. Сельє) життя індивіда, особливо коли якась певна
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людина загнана в безвихідну ситуацію (відсутність свободи вибору). В
інших складних випадках процеси свідомості можуть стати «покрученими» за
наявності патології розвитку людського індивіда. Так, наприклад, при
деяких розумових захворюваннях (психічних порушеннях), як наслідків
результату проходження вікових криз, за наявності внутрішньо нерозв'язних
життєво важливих протиріч, може виникнути «шизофренічне марення», що
досить часто компенсується в житті «манією величі». Існує також декілька
досить відомих чинників виникнення гострих або хронічних екстремальних
ситуацій (за Г. Сельє) в розвитку людського індивіда, що можуть
породжувати так звану «сплутану ідентичність». Аналіз літературних даних
дозволяє віднести до них:
1) перші потяги до фізичної і психічної близькості з особами іншої
статі
2) гостре суперництво (в чомусь або з кимось)
3) утруднення з вибором майбутньої професії
4) особисте психологічне самовизначення
5)соціальну імпліментарність.
За словами Еріка Еріксона, процес ідентичності, який починається у
індивіда під час першої дійсної зустрічі матері і дитини (через дотик), не
закінчується до того часу доки в людині не згасає здатність до пізнання
Інших!
Враховуючи все вищезазначене, можна стверджувати, що саме поняття
«ідентифікація» (за Е. Еріксоном) в наш час виступає як процес пізнання,
узагальнення і активного усвідомлення оточуючого світу індивідом, що:
а) поширює ідентичність людини на когось Іншого
б) запозичує певні властивості від Іншого
в) переплутує свою ідентичність з ідентичністю Іншого.
Відмічалось, що в ході інтегративного і поетапного процесу розвитку
людського індивіда Ерік Еріксон виділяє вісім послідовних стадій
життєвого циклу людини. На погляд дослідника, будь-яка з цих стадій є
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своєрідним етапом формування ідентичності людини, і кожна стадія
характеризується наявністю проходження специфічної для неї кризи. Кожна
чергова стадия і криза певним чином співвідносяться з одним із базових
элементів суспільства. Як вважає Еріксон, еволюція поступу життя людини
носить циклічний характер, а разом з ним еволюціонують також і інститути
людини. Подібний зв'язок завше носить взаємодоповнюючий характер:
кожна людина вкладає в ці інститути залишки своєї дитячої ментальності і
запалу юності, а від інститутів отримує певне підкріплення своїх дитячих
здобутків.
Можна зробити висновок, що проведений історичний екскурс у світ
психологічних понять вказує на те, що педагогічна галузь в своїй основі має
потужний глибинний спадок і в наш час тільки від прийдешніх поколінь
педагогів-дослідників, педагогів-новаторів, від тих вчителів, які вважають
себе справжніми Педагогами залежить актуалізація цього скарбу в їх
професійній

діяльності,

в

становленні

їх

культурної

педагогічної

ідентифікації. Такі видатні психоаналітики сучасності, як Зігмунд Фрейд і
Ерік Еріксон вже на початку ХХ століття розуміли, що без звернення до
«планети Дитинства», до родинних коренів розвитку особистості людського
індивіда неможливо збагнути розвиток кожної

підростаючої особистості.

Зрештою Зігмунд Фрейд, в пошуках розумінні природи людини, прийшов до
дитинства шляхом вивчення його інстинктивних біологічних реакцій,
включаючи до них, перш за все, сексуальні та агресивні. Вибраний підхід
привів його до розуміння значної частини неусвідомлених реакцій людського
індивіда, починаючи з раннього дитинства, до розробки стадіальності
психосексуального розвитку особистості та створення психоаналітичної
теорії розвитку людини.
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РОЗДІЛ 2.
ІДЕНТИЧНОСТІ

РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ
В

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ

ПРАЦЯХ

Е.ЕРІКСОНА
2.1. Карта-модель «8 вікових стадій людини» Е. Еріксона.
В знаменитій книжці Еріка Еріксона «Дитинство і суспільство» (1963)
автором представлена його бачення моделі «вісьми вікових стадій людини».
Дослідник вважає, що кожна людина на шляху свого онтогенетичного
соціального розвитку (соціальної адаптації) проходить через вісім суттєвих
конфліктних ситуацій (психосоціальних криз). На кожній віковій стадії форма
і вид цієї психосоціальної адаптації може кардинально змінювати свій
характер. В якості прикладу Е. Еріксон наводить декілька прикладів із своєї
практики, коли діти, що зростали без атмосфери любові і тепла в сімї ставали
нормальними дорослими людьми, коли на більш пізних стадіях їм приділяли
значно більше позитивної уваги.
Згідно психосоціальної теорії Еріка Еріксона всі специфічні конфлікти
розвитку стають критичними тільки в певних пунктах життєвого шляху
людського індивіда. На кожній із вісьми стадій в розвитку особистості
людини один із цих конфліктів набуває особливої гостроти в порівнянні з
іншими. Так, наприклад, як вказує дослідник, потреба в автономії особливо
важлива для дитини у віці від 1 до 3 років, але всі, навіть цілком дорослі
люди, протягом всього свого життя постійно звертають на цю категорію
увагу, вступаючи в нові соціальнорегулятивні взаємостосунки між собою. Не
дивлячись на те, що головні критичні конфлікти на рівні стадій певним
чином находять своє вірішення (в позитиві або негативі), підсвідома пам'ять
про їх існування і завершення залишається в арсеналі підсвідомості
зростаючої особистості. При аналізі приведених стадій, як вказує атор, слід
памятати, що вони представлені своїми максимальними формами, своїми
полюсами [200].
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СТАДІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ЛЮДСЬКОГО ІНДИВІДА
(за Е. Еріксоном)
1. ДОВІРА – НЕДОВІРА
2. АВТОНОМНІСТЬ – СОРОМ і СУМНІВИ
3. ІНІЦІАТИВНІСТЬ – ПОЧУТТЯ ВИНИ
4. ПРАЦЕЛЮБНІСТЬ – ПОЧУТТЯ НЕПОВНОЦІННОСТІ
5. ІДЕНТИЧНІСТЬ – СПЛУТАНІСТЬ РОЛЕЙ
6. БЛИЗЬКІСТЬ – ІЗОЛЯЦІЯ
7. ГЕНЕРАТИВНІСТЬ – СТАГНАЦІЯ
8. ЦІЛІСНІСТЬ - ВІДЧАЙ
Перша стадія:
«ДОВІРА – НЕДОВІРА»
Сьогодні підростаюче покоління в будь-якій країні має знаходити для
себе признану

і

сформалізовану на рівні державних інституцій форму

«довіри», що по суті отримує свій життєствердний імпульс від того наявного,
вперше утвореного дитиною внутрішнього способу бачення Всесвіту
(першообразу навколишнього світу). Перша стадія розвитку індивіда під
назвою: ДОВІРА – НЕДОВІРА (за Еріком Еріксоном) відповідає оральній
стадії класичного психоаналізу (за Зігмундом Фрейдом) і в більшості
випадків припадає на перший рік життя маленької людини.
На перших місяцях свого життя маленька істота ще не може провести
чітку межу між собою і навколишнім оточенням. Тільки поступово, в
залежності від ставлення до себе рідних, Інших людей, які за нею доглядають
вона починає розуміти, що це за світ навколо неї і чи можна йому довряти
(чого він заслуговує на її думку). Якщо найперші потреби дитини
задовільняються, якщо до неї проявляють уважність і доброту, у маленьких
дітлахів складається враження спокою і впевненості від місця свого
перебування, виникає почуття безпеки і довіри. Якщо ж перше, що вони
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зустрічають в своєму житті – це стрес і біль, загроза їх безпеці, то діти
привчаються чекати і від майбутнього свого життя аналогічних «подарунків»
і не мають до нього надалі почуття довіри.
Від 3 до 8 місяців дитина активно вивчає своє тіло, а в 7-8 місяців вона
вже починає ставити певні експерименти на присутніх і вивчає для себе
реакцію оточення «Я –Інші». Дитина починає розуміти, що від неї чекають.
Під кінець першого, на початку другого року життя дітлахи вже
безпомилково пізнають своїх рідних, себе на фотографіях, в дзеркалі і готові
до цілеспрямованої роботи з навколишнім оточенням. З'являються перші
«усвідомлені» емоції, які залежать від інтелектуального розуміння соціальних
норм на досить складному рівні і від розвитку внутрішнього «почуття Я».
Дитя

вже пробує визначити, наскільки його поведінка відповідає

сподіванням і нормам певної культури оточення, що веде за собою успішне
чи навпаки почуття задоволення потреб [201].
В цей період, як вважає Ерік Еріксон, першочергово розвиваються
компоненти соціальної взаємодії людського індивіда. Позитивним моментом
ставлення до оточення тут слугує накопичення параметру ДОВІРИ, а
негативним – параметру НЕДОВІРИ. Все, що відбувається в перший рік
життя дитини, більшою мірою, залежить від якості параметрів тих
турбот, що проявляють найближчі люди: близькі, рідні (батько, мати)
тощо. Як швидко виконуються всі її потреби

чи бавляться з нею,

проявляють ласку чи просто спілкуються, розмовляють?
На цій стадії дитина, в основному, зорієнтована на свої власні
відчуття: чи привабливий і добрий навколишній світ, чи його потрібно
остерігатись і т.п.? Подібний підхід загалом може виробити у маленької
людини підозрілість і недовіру до навколишнього оточення і вплинути в
подальшому на процесс її загальної особистої ідентифікації. Майже завжди
перша зустріч з невідомим залишає надзвичайно вагомий слід в дитині і, в
подальшому, впливає на наступні етапи її розвитку. Як вважає Ерік Еріксон,
кожен наступний етап індивідуального розвитку людського індивіда
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виробляє свою специфічну картину бачення навколишнього середовища і
може знівелювати (змінити) попередні як позитивні, так і негативні
індивідуальні усвідомлення цієї людини.
Друга стадія:
«АВТОНОМНІСТЬ – СОРОМ і СУМНІВИ»
Друга стадія життєвого циклу індивіда за назвою: АВТОНОМНІСТЬ –
СОРОМ і СУМНІВИ (за Еріком Еріксоном) охоплює другий і третій рік
життя маленької людини, втілюючи в собі за психоаналітичною теорією
Зігмунда Фрейда «анальну фазу» розвитку. Сам Ерік Еріксон вважав, що
саме в цей період у дитини на основі розвитку його психомоторних задатків
розвивається індивідуальна самостійність.
В ході цього процесу дитина засвоює різні рухи, вчиться індивідуально
повзати, ходити, відкривати, закривати, тримати, штовхати, тягнути, кидати
тощо. Маленька людина відчуває задоволення від своїх рухів і старається все
робити самостійно. Вона вчиться самостійно їсти, ожягатися, користуватися
туалетом, вивчає нові методи самостійного руху. Якщо рідні не заважають
йому себе випробовувати, і дитині вдається зробити щось самостійно, то в
неї (дитини) виробляється впевненість у своїх силах, почуття своїх зусиль,
відчуття самоконтолю і впевненості в самому собі відносно навколишнього
середовища, тобто розвиваються прояви першої самостійності зростаючого
людського індивіда.
Всіляка нав'язлива допомога з боку батьків, близьких і т.п. в цей же
час, спроба виконати за дитину доступні їй речі, на які вона і сама здатна,
поступово виробляє в неї нерішучість, обережність з оглядкою на старших і
певну пасивність. Так, наприклад, деякі батьки досить часто проявляють своє
незадоволення певними різкими рухами і «небажаною» ініціативою малюка.
Від подібних негативних реакцій з боку батьків у нього може закріпитись
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почуття сорому за свою незграбність, подальша невпевненість у можливості
керувати собою в навколишньому оточенні близьких і рідних.
У віці приблизно 21 мисяця у дітей починає розвиватись інтуітивно
розуміння статеворолевих ініціатив. Малята (дівчатка і хлопчики) вже
починають вести себе дещо по-різному. Так, хлопчики досить швидко
виходять з-під опіки матері, а дівчатка певний час все ще потребують більшої
тісної близькості з мамою.
Під кінець другого року життя у малюків з'являється все більше
пам'ятних згадок про себе, вони вже знають своє ім'я і вимовляють його,
можуть описати деякі свої індивідуальні потреби в третій особі.
Пізніше, у віці 2.5-3 років, починається процес інтерналізації суспільних
норм і орієнтація на них в особистій поведінці, незалежно від присутності
дорослих [200]. Дитина, яка виходить із цієї стадії з почуттям позитиву,
впевненості в своїх силах і надалі в подальшому дорослому житті буде
здатна до більшої самостійності.
На думку Еріка Еріксона, стабільність утвореного співвідношення
«самостійність – невпевненість (сором)» може бути як позитивно, так і
негативно змінена подіями наступних стадій життєвого розвитку індивіда.
Третя стадія:
«ІНІЦІАТИВНІСТЬ – почуття ВИНИ»
Цей цікавий і надзвичайно допитливий період

індивідуального

розвитку дитини приходиться на віковий період від 4 до 5 років життя (за
Еріком Еріксоном) і відповідає «едиповій стадії» (за Зігмундом Фрейдом).
Величезна

рухливість,

непосидючість,

швидкісні

непередбачувані

захоплення, вміння швидко бігати, їздити на самокатах, велосипедах, ламати,
різати, кидати і т.п. в цей час веде дитину до різноманітних видумок, фантазії
і непередбачуваності запитань дорослим. Саме в цьому віці діти переносять
свою дослідницьку активність за межі свого тіла. Вони вивчають, як
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влаштований цей світ і як можна на нього впливати. Світ в цей час для них
складається як з реальних (тих хто присутні), так і з нереальних (придуманих
близькими Іншими) людей і речей.

За умови внутрішнього бажання і

батьківської педагогічної готовності допомоги малюку виникає своєрідна
дитяча ініціатива, самостійна і своєрідна дитяча творчість, а подалі у
дитини

може

навіть

закріпитись

інтелектуальна

сміливість

і

підприємливість. Якщо їх дослдницька діяльність на цьому відрізку часу в
цілому ефективна, то вони привчаються ставитись до навколишнього
середовища, людей і речей конструктивним чином, в них розвивається
сильне почуття ініціативи. При цьому в позитиві у дитини не актуалізується і
не розвивається почуття нерішучості, а тим більше почуття вини за якість
своїх дій, які не дуже сподобались рідним і близьким.
Саме на третій стадії, стадії ІНІЦІАТИВИ («мудрості базального
плану»), дитина вчиться надзвичайно охоче і швидко, вона бажає якомога
скоріше певним чином подорослішати, тобто інтуітивно знайти застосування
своїх потенційних сил в колективі, в сім'ї. Підростаючий індивід досить
охоче прагне займатись спільними справами, об'єднується з іншими
однолітками для дитячої творчості в іграх і інших справах, старається бути
при цьому подібним значимим для нього дорослим. При цьому він
ідентифікується з рідними за статтю, шукає своєрідні ідентифікаційні
можливості в ділових стосунках, що потребують його особистої ініціативи
і досвіду спільної діяльності з Іншими.
Ерік Еріксон вважає, що на цій стадії не тільки задаються межі
дозволеного, але й задається також і напрямок руху дитини до можливого і
реального, що в майбутньому зможе допомогти пов'язати дитячі мрії з
планами і надіями цілеспрямованої активності дорослого життя. Вчений
акцентує увагу на тому, що на цьому етапі індивідуального розвитку
ідентичності дитини батьки мають вже змінити свій підхід до виховання і
формувати пізнавальні інтереси дитини не тільки читанням і розповідями
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про казкових персонажів, але й цілеспрямовано впливати своїми творчими
справами.

Четверта стадія:
ПРАЦЕЛЮБНІСТЬ – почуття НЕПОВНОЦІННОСТІ»
Цей віковий зріз від 6-11 років охоплює молодший шкільний вік. За
теорією класичного психоаналізу (по Зігмунду Фрейду), це «латентна
стадія» розвитку дитини. В цей період такий «комплекс Едипа», як,
наприклад, «любов - ревнощі» сина до матері (батька), а у дівчаток навпаки,
все ще знаходиться в неусвідомленому (латентному) стані. Активно
розвиваються процеси мислення (дедукція), потяг до організованих ігр і
внутрішньо врегульованих (системних) занять. У дітей розвивається
багаточислені навики і уміння не тільки дома, але і в шкільному колетиві,
серед однолітків
Ерік Еріксон підкреслює, що в психосоціальному контексті, це стадія,
що характеризується, з одного боку, потягом до вироблення особистої
умілості, а з іншого – може виробитись почуття неповноцінності. У дитини
різко загострюється «конструкторський» інтерес до внутрішньої побудови
іграшок, ляльок, машинок і т.п. Вона напружено задається складним для себе
питанням: «Як це побудовано?», «Як воно працює?» і «Яким чином це можна
застосувати в своїх цілях?». Вчений неодноразово підкреслює, що в цей
період дуже важливо з боку самих дорослих (батьків, вчителів) не вважати
цей інтерес просто розважальними іграми маленької дитини, не загубити
своїм дорослим нерозумінням активності дитячої душі до творчості.
Саме на цій стадії «ПРАЦЕЛЮБСТВА» внутрішній потяг дитини до
пізнання, її мотивацію до учіння, до технічної творчості, до самостійної
трудової діяльності потребує своєчасної підтримки її інціативи, її перших
дитячих спроб розвитку до майбутньої трудової і творчої особистісної
ідентифікації.
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В молодшому шкільному віці значно зростають соціальні контакти
людського індивіда. Підростаюча дитина вже досить значну частину свого
невеликого життя знаходиться поза межами домашнього коллективу:
перебування в дитячому садку, школі, нові значимі люди – вчителі, – значно
збільшують її психологічне навантаження як в інформаційному, так і в
соціальному та культурно-пізнавальному плані.
Ерік Еріксон за допомогою введення шкали соціальної домінанти
значно розширює рамки теорії психоаналізу З. Фрейда, яка враховувала
тільки безпосередній вплив батьків в цьому віці на процес розвитку дитини.
Вчений за допомогою соціальної домінанти

підкреслює зовсім інші, не

сімейні, але від того не менш важливі передумови повноцінного розвитку
людського індивіда на цьому етапі. Так, наприклад, дитина, яка має певні
психічні ускладнення в засвоєнні учбового матріалу не може, на його погляд,
відчувати себе на рівні інших, більш здорових в психофізіологічному плані
дітей, і саме тому, в моральному плані їх розвиток може підлягати стану
глибокої кризи (особистісного дискомфорту). Наявність хронічного почуття
дистресу веде зрештою або до зриву нервової системи, або виробляє у
дитини почуття особистої неповноцінності, що знаходить відображення в
майбутньому на її особистісній ідентифікації. Активна дружня порада
педагога в цей час може досить суттєво допомогти, в першу чергу, на
духовному рівні. Вона зможе не тільки нейтралізувати негативні впливи
соціуму і тимчасові складнощі психофізіологічного розвитку певної дитини,
але навіть знайти протидію розвиткові її можливої хвороби та активізувати
для цього потенційні здібності і можливості дитини. Е.Ерікон підкреслює, що
почуття «Я» на цій стадії значно збагачується при реалістичному зростанні
компетенції дитини в різноманітних галузях його навчально-дослідницької
діяльності.Велике значення надається дитиною при цьому порівняльногму
аналізові себе з однолітками.
У більшості культур стадія молодшого шкільного віку - стадія
початку узагальненого і систематичного учбового періоду. Учень молодшої
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школи вчиться отримувати підкріплення своїх старань поза межами сім'ї.
Він уже пробує займатися корисною і потрібною для сім'ї справою, що на
рівні його розуміння має визивати повагу у старших: «він допомагає, він –
помічник». Він менший, але рівноправний і дуже потрібний член сімейного
колективу. В цей час дитина має відчути себе в якості уподібненості
помічника головного члена сім'ї: батька чи матері, - тобто того, хто визиває в
неї найбільшу повагу в сімейному колективі. Вона бажає спробувати
допомогти, розділити цю ношу відповідальності з тим, хто для неї найбільш
значимий, найдорожчий, найцінніший.
Період молодшого школяра відзначається великою старанністю,
ініціативністю, завзятістю з боку дитини, що за наявності хорошого
взаєморозуміння з боку старших допомагає розвивати працездатність і
працелюбність

підростаючої

особистості,

формує

в

неї

основи

статеворольової і особистісної ідентичністі. Ще тільки дитина, але вже
учень молодшої школи. Якщо не стримувати його природніх поривів і
творчої ініціативи, підростаючий людський індивід зможе поступово стати
хорошим і вдумливим працівником, фахівцем, який отримує задоволення не
тільки від завершення результатів своє праці, але і

від перебігу своїх

індивідуальних дій щодо самого процесу світосприйняття, творчо отриманих
майбутніх професійних навичок, розробки

самостійних підходів до

переборення можливих ускладнень в особистому житті.
П’ята стадія:
«ІДЕНТИЧНІСТЬ – СПЛУТАНІСТЬ РОЛЕЙ»
Віковий зріз підростаючого індивіда цієї стадії розвитку - 12 – 18 років,
так звана «криза підліткового періоду» (за Еріком Еріксоном). В цей час
людський індивід (підліток) досить активно розвивається як у фізичному,
так і в психічному плані. Це надзвичайно складний період психічної
перебудови підлітка, коли підростаючого індивіда в першу чергу цікавлять
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оцінки близьких і далеких людей про себе, правильність свого ціннісного
ставлення до світу, до інших людей, вірність своєї внутрішньої самооцінки,
думки і погляди значимих Інших про свою персону і предмети своїх
уподобань. До настання періоду юності підлітки пізнають цілий ряд
різноманітних соціальних ролей – брат або сестра, внук або внучка, учень
серед своїх однолітків по середній школі, учень спортивної секції, учень
музикальної школи, друг, родич, сусід тощо. Дуже важливо в цей період
пілростаючому підлітку розібратись у вих цих різноманітних соціальних
ролях і згодом інтегруати їх в одну цілісну свою ідентичність. Юнаки і
дівчата саме в цей період шукають свої базові особисті цінності і можливі
соціально-рольові позитивні устновки. Тільки в тому випадку, коли їм не
вдається інтегрувати в собі основну стрижньову ідентичність, чи неможливо
позитивно для себе вирішити складний конфлікт між двома соціальнопотрібними ролями з протилежними системами цінностей, результатом може
виявитись дифузія Я-ідентичності.
За психоаналітичною теорією Зігмунда Фрейда саме в цьому віці у
підлітків активно загострюється почуття «любов-ревнощі» до своїх
батьків за статевою ознакою. Позитивне вирішення цієї важливої проблеми
у вказаному плані саморозвитку все ж більшою мірою залежить від того, чи
знайде підліток предмет свого захоплення серед однолітків, серед свого
покоління, чи внутрішньо ідеалізований ним образ залишиться на рівні
сімейного кола. Особистий вплив кожного із батьків на розвиток
підростаючого індивіда на цій стадії більшою мірою є зовсім не прямий, а
опосередкований. Вдумливі і творчі мати і батько ще до початку активного
педагогічного впливу на попередніх стадіях розвитку дитини мають
допомогти шкільним педагогам викликати у підлітка довіру до них. Якщо
результат позитивний, то шанси підлітка на розуміння ним власної
індивідуальності, на розвиток таких потрібних у сучасному суспільстві
якостей, як самостійність, умілість і підприємливість значно зростають.

41

Характеризуючи цей вік (11-18 років), Ерік Еріксон зазначає, що з
настанням пубертатного періоду розвитку людського індивіда підходить до
кінця період його дитинства. В житті дюдини починається надзвичайно
суперечливий період фази підлітка, який переходить потім у період ранньої
юності. Інтенсивно відбувається фізичне, психічне завершення тілесної
побудови, яке суттєво ускладнюється процесом статевого дозрівання
підлітка. При цьому в стані хронічного нервово-емоційного напруження
людський індивід повсякчасно стикається з необхідністю вирішувати
важливі реальні завдання вже на рівні дорослих, адже головний принцип
підліткового віку – «Думай сам!». В цей час всі наявні «Его-ідентифікації»
підлітка переглядаються, піддаються сумнівам. Ті ж самі процеси
ідентифікації надзвичайно легко піддаються сумнівним впливам молодіжної
моди, молодіжних «ідолів» і «псевдоідеалів».
За успішного проходження підростаючим індивідом стадії «підліткової
кризи розвитку», особливо в плані його «психосоціальної ідентифікації», у
підлітків іде активне формування позитивного полюсу почуття внутрішньої
ідентичності - «Я»-ідентичності».

Велика небезпека «підліткової кризи

розвитку» криється в підспудній можливості змішування, «заплутаності
ролей», особливо при частих і невдалих спробах домогтися самостійно чіткої
і цілісної «Я-ідентичності». Як вважає Ерік Еріксон, підлітковий розум, - це
ще тільки «розум мораторію», тобто певної відстрочки цілісності наступної
стадії. Це поки що тільки непевний результат переходу від засвоєної моралі
дитини до принципів етики дорослого, від наявної психології дитинства до
потенційної психології дорослої людини. Саме через гостре критичне
ставлення до навколишнього світу, до себе, до своїх ідентифікаційних ролей
в суспільстві утворюване «почуття внутрішньої ідентичності» допомагає
молодій людині знайти вірний напрямок, мету, своє місце і сенс свого
існування в індивідуальному і суспільному житті.
В своїй роботі Ерік Еріксон неодноразово попереджує, що при
отриманні негативного результату на цій стадії розвитку, в разі, якщо будь42

який конкретний підліток не в змозі об’єктивно поєднати в єдине ціле всі
свої знання, всі можливі рольові ідентичності відносно себе, зібрати їх у
«цілісну особистість», в його особистому житті може виявитися велика
можливість прояву «плутаності ідентифікаційних ролей».
Результати спостережень дослідника показують, що у підлітка,
особливо при наявності гострого розвитку критичної ситуації при прийнятті
важливого особистого рішення, виникає почуття невпевненості в своїх
силах, підвищена

сором’язливість, відчуття

винуватості

і

сорому,

усвідомлення своєї неповноцінності. При цьому, як наслідок, у молодої
людини формується здебільшого досить помилкове усвідомлення своєї
статеворольової і психосоціальної ідентичності, що веде до хибного шляху
самоідентифікації. Подібні приклади можна спостерігати в середовищі
малолітніх злочинців, в різних «бунтівних» молодіжних групах («хіппі»,
«стиляги», «панки», «рокери» і т.п.).
На думку вчених, актуальність і суспільно-індивідуальні передумови
належної психолого-педагогічної підготовки до ґрунтовної психосоціальної
ідентифікації підростаючого покоління в цьому, одному з найбільш гострих
періодів розвитку молодої людини, який в психосоціальній теорії Еріка
Еріксона носить назву «криза підліткового віку», має починатись ще від
перших днів народження дитини.
Шоста стадія:
«БЛИЗЬКІСТЬ – ІЗОЛЯЦІЯ».
Про шосту стадію, як «кризу початку середнього віку» в розвитку
людського індивіда, Ерік Еріксон пише в плані прояву першої закоханості,
ранніх років початку сімейного життя, як циклу початкових проявів
духовного становлення «зрілості людини» після настання фізичної зрілості.
На стадії пізньої юності і ранньої дорослості людського індивіда в
якості центрального протиріччя особистого розвитку слугує виникаючий
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конфлікт між близькістю і

можливою ізоляцією. З погляду Е. Еріксона

поняття «близькість» включає в себе значно більше почуття, ніж просто
сексуальний потяг. Це, перш за все, бажання віддати себе другій дуже
близькій людині незалежно від статевої приналежності, не лякаючись
втратити при цьому свою власну ідентичність. Успіх або неуспіх в цій
ситуації напряму залежить від позитивного вирішення кризових конфліктів
на попереднії етапах розвитку молодої людини.
На цій вольовій і безкомпромісній стадії свого розвитку

молода

людина, переповнена внутрішніми мотивами і сміливими юнацькими
ідеалами, не схильна до сприйняття відмов і особистих поступок, вона
безкомпромісно шукає повного завершення своєї «Я-ідентичності» як в
інтимній, так і в професійній сферах свого самовизначення. В той же час
підспудний острах втратити свою «Его-ідентичність» може привести
молоду людину до глибокого почуття самоізольованості, «самопоглинання».
Тілесна і духовна сфери юної особистості мають працювати в єдиному
тандемі і на єдину мету, тому зворотний бік близькості юнацької
безкомпромісності виражається в готовності до дистанціювання, самоізоляції
від тих же людських індивідів, які не вписуються в існуючий («зони
ближнього розвитку», за Л. Вигодським) етичний кодекс молодої людини.
Тільки поява толерантної поведінки у ставленні до мотивів Інших слугує
відмінною ознакою розвитку «ранньої дорослості» молодої людини.
В якості головних проблем стадії ранньої дорослості Ерік Еріксон
виділяє, перш за все, досягнення почуття внутрішньої ідентичності на
противагу «змішенню ролей» і «близькості» на противагу «самоізоляції».
Можна вважати, що саме в зв'язку з цим Ерік Еріксон приводить таку
відповідь Зігмунда Фрейда на поставлене йому запитання «Що потрібно
добре робити в житті звичайній людині?»:

«Любити і працювати!»

(«Lieben und arbeiten!» нім.). На думку Еріка Еріксона в цьому випадку
Зігмунд Фрейд мав на увазі таку працелюбність і продуктивність особистої
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трудової діяльності індивіда, яка б обов'язково залишала йому право та
здатність бути одночасно і працелюбною, і люблячою людською істотою.
Під поняттям «близькість» сам Ерік Еріксон розуміє не тільки фізичну
суть. Він вкладає в розуміння цього поняття і емпатійну здатність одного
люблячого людського індивіда турбуватись про Іншу, близьку йому людину,
і здатність ділитись з нею всім необхідним в житті, без підспудного остраху
втратити своє особисте «Я». На думку вченого, успіх або невдача шостої
стадії розвитку людського індивіда «Близкість – Ізоляція» значною мірою
також залежить від успішності проходження попередніх стадій, особливо
п'ятої стадії «Ідентичність – Сплутаність ролей». Найбільшою можливою
небезпекою на цій стадії індивідуального розвитку Близкість – Ізоляція»
Ерік Еріксон вважає реалізацію уникнення контактів з дуже близькою
людиною, виникнення і консервування процесу «самоізоляції» молодої
людини, адже формування близькості потребує встановлення контактів з
Іншим, які представляють собою поєднання двох різних внутрішніх
ідентичностей, але без втрати свого неповторного «Я». Як попереджує
соціальний психоаналітик в своїх працях по розвитку теорії ідентичності,
процес розвитку «самоізоляції» індивіда може привести до виникнення
психічної патології людини, як особистості, та до значних особстісних
ускладнень «проблем характеру».
Сьома стадія:
«ГЕНЕРАТИВНІСТЬ – СТАГНАЦІЯ».
Сьома

стадія

розвитку,

під

назвою:

«ГЕНЕРАТИВНІСТЬ

–

СТАГНАЦІЯ» - це вже відносно зрілий середній вік, вік, коли індивід пов'язав
себе певними особистими і професійними забов'язаннями. На цій стадії, коли
всі попередні особисті конфліктні кризові ситуації більш-менш вирішені
людські індивідиди можуть приділити більше уваги і допомоготи Іншим,
значимим для себе людям. Так, батьки в цей час починают частіше краще
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розуміти

своїх

дітей,

допомагаючи

їм.

Деякі

дорослі

починають

спрямовувати свою енергію і займатись вирішенням складних соціальних
проблем (наприклад, благодійними справами). В той же час надзвичайно
важливо, щоб на попередніх стадіях не було невірішених кризових ситуацій,
оскільки тоді людина починає піклуватись тільки про себе. Власне здоров'я,
особисті психологічні потреби і інтереси займають весь простір і час її
творчої уяви.
Цей період, на думку Еріка Еріксона, міг би бути центральним в
розумінні эволюційного развитку людського індивіда, як соціального субєкта,
здатного до самонавчання і самоорганізації. Головна творча проблема, яка
встає перед людським індивідом в цей період, – це перехід до
ГЕНЕРАТИВНОСТІ

(в

позитиві),

в

іншому

випадку

-

до

САМОПОГЛИНАННЯ і СТАГНАЦІЇ (в негативі). Ерік Еріксон виділяє три
головні напрямки діяльності індивіда на цій стадії розвитку:
1)

прокреативна - породження і спрямованість на задоволення

потреб наступного покоління
2)

продуктивна – поєднання професійної діяльності з утворенням

сім'ї і сімейними цінностями
3)

креативна – творча діяльність над збільшенням культурного

потенціалу в широких масштабах.
За статевим фактором більшість дослідників сходяться на думці, що у
жінок формування генеративності відбувається, головним чином, за
допомогою просоціальних властивостей їх особистості: через культуру
сімейних цінностей, турботу про своїх коханих та близьких, виховання дітей
і генеративні установки в своїй роботі. При цьому загальний підхід
суспільства до високої залежності дітей від дорослих, на думку вченого,
закриває від нас обернений зв'язок – залежність старшого покоління від
молодшого. Адже кожна зріла людина хоче бути потрібною для значимих
Інших, а для цього їй потрібна періодична стимуляція і підтримка з боку
близьких і рідних, і, в першу чергу, від своїх дітей.
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На

думку

Еріка

Еріксона,

основні

обов'язки

періоду

ГЕНЕРАТИВНОСТІ походять від розуміння того, що «люди середнього віку»
і знаходяться в буквальному сенсі цього терміну «посередині» свого життя.
В цей час людський індивід надзвичайно посилено старається зрозуміти, як
живуть інші люди, як влаштовано суспільство, навколишній світ, мотиви і
цінності наступних поколінь. Адже все це тісно пов'язано з варіантами життя
дітей його сім'ї, його рідних і близьких.
Етап ГЕНЕРАТИВНОСТІ в розвитку людини Ерік Еріксон розуміє як
формування цілеспрямованої і продуктивної зацікавленості до розуміння
поступу і структури життя в суспільстві та можливість допомоги батьків
підростаючому поколінню.
Восьма стадія:
«ЦІЛІСНІСТЬ Его – ВІДЧАЙ (БЕЗНАДІЙНІСТЬ) »
В кінцевій восьмій стадії соціогенетичної теорії «життєвих криз» під
назвою: ЦІЛІСНІСТЬ Его – ВІДЧАЙ ( на думку Еріка Еріксона знаходиться
завершальний психосоціальний конфлікт життя людини - «ЦІЛЬНІСТЬ ЕГО
– безнадійність». У віковому розрізі ця стадія наступає після 60-65 років,
коли людина літнього віку заглиблюється в роздуми про своє минуле. В
підсумках пройденого ним шляху вона намагаються об'нєктивно оцінити:
«Чи виправдало Життя її сподівання, чи вона зробили все, що від неї
залежало для здійснення своєї мрії». На останніх етапах свого життя люди,
зазвичай переглядають прожиті роки і розглядають їх під кутом сучасного
свого розуміння дають їм оцінку.
З погляду Еріка Еріксона, тільки в тому, хто щиро турбувався про
виконання своїх справ, про допомогу Іншим, хто в справедливій боротьбі
проходив адаптацію на своєму шляху духовних цінностей і звершень, може,
незалежно від наявності як перемог, так і поразок, поступово визріти плід
всіх семи попередніх стадій його розвитку – цілісність Его (ego integriti).
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Тільки той, хто зможе озирнутися позад себе і з задоволенням подумати,
що його життя мало сенс, і що він зробив все, що від нього залежало, відчує
повноту життя і власну цілісність.
Той, хто має таку цілісність, завжди готовий захищати гідність
власного стилю життєвої поведінки від будь-яких психологічних і інших
погроз. Це, перш за все, сприйняття з розумінням відповідальності за свій
єдиний і неповторний, життєвий цикл розвитку, даний людському індивіду
від народження, незалежно від способу пройденого ним життя, культурної
приналежності і скромності, на оцінку соціума отриманих результатів. Це
– вищий знак моральності походження чеснот його Душі. В такій оцінці
свого життя, як пише Ерік Еріксон, страх загрози смерті втрачає свою
нестерпність. Тільки при наявності втрати або відсутності цільності
накопиченої інтеграції Его-ідентичностей виникає страх загрози смерті, і
пройдений життєвий шлях не сприймається як завершення життя.
Виділені Еріком Еріксоном стадії розвитку поширюються і на
особистісні внутрішні нахили людського індивіда і на взаємостосунки
батьків і інших членів суспільства згідно вузловим моментам його
психосоціальної теорії. Е. Еріксон розглядає ці стадії як періоди життя
людини, на протязі яких отриманий людиною досвід диктує методи життєвих
варіантів

вирішення

соціально

важливих

проблем

у

суспільстві

і

індивідуальних особистісних змін. Модель Е. Еріксона значно розширює
модель З. Фрейда оскільки всі вісім стадій розвитку людського індивіда
захвачують всю повноту життя людини, всі її вікові періоди.
До основних аспектів психосоціальної теорії Е. Еріксона можна
віднести [140]:
1) Постулювання дослідником 8 вікових стадій, які вбирають в себе
загальні для всіх людей умови розвитку кожної людини протягом вього свого
суспільного життя;
2)

Кожна

стадія,

згідно

поглядів

вченого,

характеризується

психосоціальним конфліктом, що має бути вирішеним;
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3)

Психологічний розиток відбувається під впливом взаємодії

біологічних потреб людського індивіда і соціальними вимогами суспільства
проживання людини;
4) Е. Еріксон значно розширив рамки своєї теорії, включивши до неї
крім дитинства, підліткового періоду і юності, відрізок часу, що відводиться
для завершення людського життя;
5) центральним ядром, навколо якого будується людська особистість
(за Е. Еріксоном) – є його індивідуальна Его-ідентичність;
6) незважаючи на те, що З. Фрейд і Е. Еріксон розробляли свої теорії в
руслі психоаналітичної традиції, більшість науковців вважають, що теорію
Зігмунда Фреда можна назвати психосексуальною, а теорію Еріка Еріксона, психосоціальною.
Етапи психосоціального розвитку по Е.Еріксону
Психоаналітична Предмет
стадія

Соціальні умови

конфлікту

Психосоціальна
стадія

розвитку
Стадія 1 (від Орально-сенсорна Чи можу я

Підтримка,

народження

довіряти

задоволення

до 1 року)

цьому світу?

основних потреб,

Довіра

наслідування.
Відсутність

Недовіра

підтримки,
депривація,
непослідовність
Стадія 2 (від М'язово-анальна

Чи можу я

Доцільна

2 до 3 років)

курувати

дозволеність,

власною

підтримка.

поведінкою?

Гіперопіка,

Автономія

Сумніви

відсутність
підтримки і довіри.
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Стадія 3 (від Локомоторно-

Чи можу я

Заохочення

4 до 5 років)

стати

активності,

незалежним

наявність

від батьківі

можливостей.

пізнати межі

Відсутність

своїх

можливостей,

можливостей?

несхвалення

генітальна

Ініціатива

Вина

активності.
Стадія 4 (від Латентна

Чи зможу я

Систематичне

6 до 11

стати

навчання і

років)

настільки

віховання,

вмілим, щоб

наявність хороших

вижити і

прикладів для

Працелюбніть

адаптуватись в підтримки.
цьому світі?

Погане виховання,

Почуття

відсутність

неповноцінності

керівництва і
підтримки.
Стадія 5 (від Підлітковий вік і

Хто я ? Які мої Внутрішня

12 до 18

переконання,

стійкість і

погляди і

наслідування,

позиції?

наявність чітко

юність

років)

Ідентичність

візначених
статевіх моделей
для наслідування і
позитивний
зворотний зв'язок.
Неясність мети,

Сплутаність

нечіткий

ролей

зворотний зв'язок,
невизначеність
очікувань.
Стадія 6

Молодість

Чи можу я

Душевне тепло,

(рання

повністю

розуміння, довіра.

дорослість)

віддати себе

Самотність,

Близкість
Ізоляція
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Стадія 7

Дорослість

(дорослість)

іншій людині?

остракізм.

Що я можу

Цілеспрямованість, Генеративність

запропонувати

продуктивність.

майбутнім

Низький рівень

поколінням?

особистого життя,

Стагнація

регресія.
Стадія

8 Зрілість

(зрілість)

Чи

Почуття

Цілісність его

задоволений я завершеності
своїм

життєвого шляху,

прожитим

здійснення планів і

життям?

цілей, повноти і
цілісності життя.
Відсутність

Відчай

завершеності,
незадоволення
прожитим життям

Наступні молоді покоління не будуть боятися Життя тільки тоді,
коли Значимі і шановані ними дорослі будуть мати достатню цілісність
своєї «ЕГО-ідентичності» на рівні задекларованих ними культурних
цінностей людської цивілізації, щоб не боятись завершення свого
Життєвого шляху!
2.2. ЕПІГЕНЕТИЧНА КАРТА-МОДЕЛЬ (за Е. Еріксоном)
При розробці своєї психологічної моделі поетапного розвитку
людського індивіда Ерік Еріксон підкреслює, що вся його увага, як
дослідника, була сконцентрована, в першу чергу, на розробці проблеми
становлення «Его-ідентичності» підростаючої особистості та закріпленні
«Его-ідентичності»

в існуючій людській культурі. В своїй роботі

«Дитинство і суспільство» вчений неодноразово підкреслює, що таке
психологічне новоутворення, як «ідентичність», і є тим органом «ЕГО»
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людини, який пізніше, починаючи з періоду ранньої юності, інтегрує всі
минулі стадії дитячого «Его» і нейтралізує автократію інфантильного
«супер-Его»

(за

Фрейдом).

Саме

сформованість

«Его-ідентичності»

людського індивіда виступає як єдиний психологічний механізм особистості,
який

своєчасно

упереджує

довгостроковий

союз

«супер-Его»

з

неперебудованими залишками «латентного інфантильного гніву» (за З.
Фрейдом).
Дослідник досить вдумливо підходить до трактування практичних
результатів свого наукового дітища. Він наголошує, що розуміння
епігенетичної карти, як психосоціальної концепції життєвого періоду
розвитку людини, ще чекає свого творчого аналітичного аналізу. Кожен
параметр відображення карти-схеми відповідає певній послідовності
розвитку людського індивіда. Так, наприклад, головна діагональ у
розробленій автором діаграмі епігенетичної карти являє собою узагальнену
науково-нормативну

послідовність

психосоціальних

надбань

кожної

наступної щабелі (стадії) індивідуального розвитку людини. Кожен новий
виникаючий стадіальний конфлікт («нуклеарний», за Е. Еріксоном) добавляє
в розвиток зростаючої особистості якусь нову специфічну якість його
«Его-ідентичності», новий критерій «сили Людини», новий життєвий
простір, накопичуваний нею впродовж всього процесу свого індивідуальносоціального розвитку. При цьому той простір, який знаходиться нижче
головної діагоналі, відображає попередні варіанти проходження стадіальних
(нуклеарних) конфлктів, а простір, який знаходиться вище, - вказує місце
«дериватів»

майбутніх

індивідуальних

людських

надбань

та

їх

трансформацій в процесі обумовленого формування зрілості підростаючої
особистості. Загалом вся карта в своїй внутрішній основі показує
варіативність послідовності етапів розвитку людської особистості, які
можуть значно відрізнятися як за особливостями свого індивідуального
темпу, так і за інтенсивністю їх проходження. Підростаючий людський
індивід, як набираюча епігенетичної сили людська особистість, як
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представник певної історичної культури людської цивілазації, може досить
довгий час затримуватись в своєму розвиткові на якійсь одній із стадій
(наприклад, стадії ДОВІРИ), а надалі поступовими кроками рухатись по цій
стадії від ступеню I1, через I2 до ступеня II2, або ж, навпаки, прискорено
перестрибувати від ступеню I1 через II1, до ступеня II2.

III.
Ініціатива
проти
почуття
Вини

локомоторногенітальна
стадія
II.
м'язевоанальна стадія
I.
оральносенсорна
стадія
Стадії
(за
З.Фрейдом)

Автономія
проти
Сорому і
сумнівів
базисна
Довіра
проти
Недовіри
1
Стадії (за Е.

2

3

Еріксоном)

Рис. 1
Сам Е. Еріксон підкрелює, що кожен такий рух (прискорення або
відставання) в розвитку може специфічно впливати на розвиток більш пізних
стадій формування людського індивіда як особистості. В основу свого
наукового розуміння соціально-ступеневого розвитку людського індивіда
творець епігенетичної карти заклав два головних припущення. Вчений
вважає, що:
1) індивідуальний розвиток людської особистості залежить від
стійкої внутрішньої готовності людського індивіда до активної взаємодії в
процесі розширення навколишнього середовища
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2) суспільство зацікавлене в підтримці готовності індивіда до
активної співпраці, а також старається підкріпити розвиток його
внутрішніх потенціалів для безперервності взаємодії, стимулюючи їх
швидкість і послідовність.
Ерік Еріксон підкреслює, що в практичному вимірі епігенетична
карта, перш за все, виступає як інструмент мислення дослідника, як
дороговказ самого процесу психосоціального розвитку кожного людського
індивіда, що відбувається шляхом нерівномірного поступу через вирішення
індивідуальної специфіки неминучих і тяжких в житті кожного індивіда
«кризових кроків», «поворотних пунктів», моментів вибору між прогресом і
регресом, інтеграцією і затримкою. Кожен такий поворотний пункт має
прийти до свого домінуючого впливу, перебороти свою специфічну
індивідуальну кризу і зрештою знайти врівноваження на цій стадії свого
епігенетичного розвитку. На думку автора, головна методологічна мета
епігенетичної карти - це, в першу чергу, порівняння стадій розвитку
підростаючого індивіда, які ще були відкриті і показані З.Фрейдом як
сексуальні, з іншими, фізичними і когнітивними, графіками розвитку людини,
але вже як члена суспільства.
Е. Еріксон, як глибокий дослідник в галузі соціальної і генетичної
психології, стверджує, що всі заявлені в розроблюваній ним епігенетичній
карті

«критичні пункти» існують в своїй латентній формі від дня

народження кожної людини. Критичні пункти існують ще до того, як має
наступити їх «критичний час». Крім всього іншого, епігенетична карта
також показує, що будь-який із критичних пунктів знаходиться в складному,
але нерозривному і системному зв'язку з усіма іншими подібними пунктами, і
всі вони напряму залежать від гармонії проходження послідовності і
правильності розвитку людської особистості в кожній із окреслених автором
стадій. Кожен пункт в певний час розвитку людини досягає свого
домінуючого впливу, проходить свою «кризу розвитку» і знаходить своє
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стійке вирішення на зазначеній стадії для подальшої системної
інтеграції всіх інших стадій розвитку.
На кожній стадії епігенетичного розвитку людини, відмічає дослідник,
формується

два

альтернативних

варіанти.

Кожен

такий

варіант

характеризується розвитком свого домінуючого почуття. Людина, як суб’єкт
свого індивідуального розвитку, вирізняється інтуітивним вибором одного із
них, що найбільш відповідає її внутрішнім аксіологічним запитам і
критеріям.
До цих варіантів Е. Еріксон відносить вісім таких розроблених ним
антиномій:
1) ДОВІРА (базисна)

- НЕДОВІРА

2) АВТОНОМІЯ

– СОРОМ, СУМНІВ

3) ІНІЦІАТИВА

– почуття ПРОВИНИ

4) ПРАЦЕЛЮБНІСТЬ – почуття НЕПОВНОЦІННОСТІ
5) ІДЕНТИЧНІСТЬ – Сплутана ІДЕНТИЧНІСТЬ(Сплутаність ролей)
6) БЛИЗЬКІСТЬ

– ІЗОЛЯЦІЯ

7) ГЕНЕРАТИВНІСТЬ – СТАГНАЦІЯ
8) ІНТЕГРАТИВНІСТЬ (цілісність) – ВІДЧАЙ.
Вчений зазначає, що більш-менш повна конфігурація ідентичності
індивіда

може

сформуватись

тільки

на

5-й

стадії

розвитку

його

«індивідуального Его», а на наступній 6-й стадії розвитку людського індивіда
активно формується сфера інтимності (БЛИЗЬКІСТЬ). Раптово виникаючі
різноманітні проблеми і можливі перестановки в сформованості конфігурації
ідентичності індивіда при проходженні повного циклу його стадій розвитку
значно утруднюють для дослідника якісну характеристику властивостей
кожної особистості в онтогенезі.
За задумом, епігенетична карта-діаграма, розроблена Е. Еріксоном,
для дослідника-викладача має слугувати методологічним інструментарієм,
цінним дороговказом вивчення і надання допомоги розвитку зростаючого
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людського індивіда. З її допомогою педагог (науковець) може спостерігати
цілісну систему взаємозалежних стадій психічного розвитку людського
індивіда з врахуванням всіх його проміжних і основних етапів. Наприклад, як
вказує в своїй роботі Е. Еріксон, перший етап ДОВІРИ, розвивається за
внутрішнім індивідуальним планом до того часу, доки не стає чимось
більшим ніж криза АВТОНОМІЇ цього етапу. За подібним сценарієм і надалі
догори по вертикалі епігенетичної драбини продовжується розвиток
людського індивіда. На 8-й, останній (за Е. Еріксоном) стадії внутрішня
ДОВІРА індивіда розвивається в таку зрілу ВІРУ, яку тільки розвинена
людина похилого віку зможе зібрати в своєму соціальному середовищі, своїй
культурі, за наявної історичної епохи. Крім всього іншого, епігенетична
таблиця відкриває і підготовчі стадії, які, розвиваючись, має пройти кожен
зростаючий людський індивід як розвинена психосоціальна особистість.
Спираючись

на

вищезазначені

погляди

Е.

Еріксона,

можна

актуалізувати головне педагогічне твердження не тільки для батьків, але і для
майбутніх вчителів, наставників, майстрів виробничого навчання, що першим
важливим кроком в психосоціальній (професійної) адаптації кожного
людського індивіда є обов'язковість зростання (перевищення) його базової
ДОВІРИ над НЕДОВІРОЮ, а наступним - сила автономної ВОЛІ над
СОРОМОМ (і сумнівами) молодої людини.

56

VIII. Зрілість

Целостность
против
отчаяния
Генеративность
против
отчаяния

VII.
Дорослість
VI. Рання
дорослість

Близкість
проти
Ізоляції

V. Вік
підлітка і
рання юність

Ідентичність
проти
Спутаності
ролей

IV. Латентна
стадія

Працелюбніст
ь
проти
почуття
Неповноцінно
сті
Ініціатива
проти
почуття
вини

III.
Локомоторногенітальна
II. М'язевоанальная
стадія
I.
Оральносенсорна
стадія
Рис. 12

Автономія
проти
Сорому і
сумнівів
базисна
Довіра
проти
Недовірри
1

2

3

4

5

6

7

8

Таким чином, спираючись на розробки Е. Еріксона, епігенетична
карта дозволяє професійному педагогу-досліднику здійснювати науковий
аналіз-проєкцію розвитку підростаючої особистості. На думку Е. Еріксона,
вся система підготовки до виховання і навчання кожної окремої дитини має
грунтуватись на знанні того, якою могла б бути певна людина і які
попередні фундаментальні підготовчі стосунки і обставини вона пройшла
при цьому на шляху свого індивідуального психосоціального розвитку. Як
прекрасний

експериментатор-дослідник,

Е.

Еріксон

в

своїх

працях

посилаючись на власні спостереження за маленькими дітьми, коли дитина,
яка вже з самого дня свого народження пручається і кричить, коли її міцно
тримають, тісно сповиваючи пелюшками, стверджує, що тільки на другому
році свого життя дитина самостійно починає усвідомлювати свою можливу
автономність від існуючої залежності близьких і рідних. Методологічно для
батьків і вчителів, починаючи з цієї стадії епігенетичної матриці Е. Еріксона,
з'являються перші передумови автономії дитини, її можливості самостійної
готовності відстоювати свою незалежність, передумови появи і адекватного
проходження

першої

кризи

розвитку

культури

формування

її

«Я-

ідентичності». При цьому головна діагональ, як уже відмічалось раніше,
показує не тільки розвиток руху вперед від стадії до стадії, але також і
можливі варіації темпу та інтенсивності цих переміщень в залежності від
специфіки індивідуального розвитку самого індивіда і культури його
навколишнього оточення.
Грунтовно аналізуючи створену Еріком Еріксоном епигенетичну
діаграму можна вважати, що вона представляє собою цілісну систему
залежних одна від одної послідовних СТАДИЙ-ЕТАПІВ розвитку людського
індивіда, починаючи від дня його народження. Як було показано, діаграмма,
як цілісно пов'язана в собі карта-схема, пропонує майбутнім дослідникамнауковцям

(вчителям,

педагогам,

наставникам)

послідовність

їх

перспективної логіки учбової експериментально-практичної та науководослідної роботи, яка в своїй фундаментальній основі грунтується (мала би

вестись від дня народження батьками!) на глобальному розумінні повної
конфігурації розвитку всіх стадій зростаючої людини [201].
Більшість сучасних дослідників вважають, що вказана модель Е.
Еріксона значно розширює попередньо запропоновану модель З.Фрейда,
оскільки у віковому плані охоплює весь життєвий період розвитку людської
особистості. Сам розробник психосоціальної теорії розвитку людини Е.
Еріксон вважає, що створена ним карта епігенезу відображає існуючу
глобальну форму людського мислення за допомогою вивчення засобів, якими
суспільство полегшує (нейтралізує) неминуче виникаючі кризи дитинства
(конфлікти), обіцяючи певну особисту безпеку, індивідуальну ідентичність і
цілісність людської особистості. Підсилюючи специфічні цінності Егоідентичності, суспільство тим самим створює головну умову свого
виживання, яка і робить можливим подальший розвиток кожної людини і
самого суспільства.
Нам видається доцільним закінчити цей невеликий параграф націлений
на краще усвідомлення педагогом-дослідником особливостей розуміння
епігенетичної діаграми Е. Еріксона приведенням таблиці можливих ВІСЬМИ
БАЗОВИХ ДОБРОЧИННОСТЕЙ (ціннісних БАЗОВИХ якостей), які має
віднайти і розвинути в собі кожен людський індивід (особливо Педагог) на
шляху до своєї ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

за

відпущений йому долею час свого короткого вікового як фізичного, так і
духовного перетворення в цілісну і розвинену культурну ОСОБИСТІСТЬ під
активною скеровуючою дією своєї біологічної природи, Природи-Матері і
соціального оточення.
Відповідність ЦІННИХ ЯКОСТЕЙ, закладених ЕВОЛЮЦІЄЮ в
базальний план СТАДІЙ ЖИТТЯ і ІНСТИТУТІВ ЛЮДИНИ
(за Е. Еріксоном)
1. ДОВІРА (Недовіра)

---

2. АВТОНОМІЯ (Сором і сумніви)

---

Енергия і НАДІЯ
Самоконтроль і Сила ВОЛІ
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3. ІНІЦІАТИВНІСТЬ (почуття Вини)--- ЦІЛЕСПРЯМОВАНІСТЬ
4.ПРАЦЕЛЮБНІСТЬ(Неповноц.-сть)-Сист.-ть і КОМПЕТЕНТНІСТЬ
5. ІДЕНТИЧНІСТЬ (Спутаність ролей) ---

Посвята і ВІРНІСТЬ

6. БЛИЗКІСТЬ (Ізоляція)

---

Афіліація і ЛЮБОВ

7. ГЕНЕРАТИВНІСТЬ (Стагнація)

---

Виробництво і ТУРБОТА

8. ЦІЛІСНІСТЬ Его (Відчай)

--- Самозречення і МУДРІСТЬ

Кожна стадія розвитку людського індивіда згідно цієї моделі
характеризується наявністю своїх особистісних психосоціальних протиріч
серед відомих мотивів бажаних потреб і існуючих вимог певного суспільства.
Таким чином, трактування теорії ідентичності через індивідуалізацію
особливостей перебігу процесу соціалізації індивіда, як психосоціального її
розуміння, в наукових розробках Е. Еріксона майже повністю відійшло від
початкової стадії її розробки З.Фрейдом - психоаналітичної концепції.
Проведений аналіз показує, що Ерік Еріксон значно розширив
психоаналітичну теорію Зігмунда Фрейда додавши до неї потенційні
психосоціальні тенденції і

відкорегувавши вектор її спрямування в бік

психосоціального розвитку. Зміна підходів привела до кардинальної зміни
розуміння всього мозаічного панно життєдіяльності людського індивіда. Ерік
Еріксон підняв стратегічне питання про вплив на людський розвиток не
просто

реакцій

задоволення,

а

всього

величезного

напластування

цивілізаційної культури і кожного конкретного соціуму, де проживає та чи
інша людська особистість. Основним поняттям для психосоціальной теорії,
що розробляв Ерік Еріксон стало поняття «Его-ідентичності», формування
якого відбувається в різних людських культурах по-різному. Для психологопедагогічної науки і педагогічної практики процес особистісної і професійної
ідентифікації, актуалізаці «Я-концепції», «Я-образу» в розвитку сучасної
молоді виходить на передові позиції.
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РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

3.1.

Подальший

розвиток

методології

дслідженнь

проблеми

ідентичності науковцями ХХ-ХXI століття
Середина і особливо кінець ХХ століття характеризується значним
сплеском психолого-педагогічних досліджень по проблемі ідентичності. Так,
в цьому плані, на думку науковців, відслідковується два головних напрямки
вивчення

професіональної

ідентичності.

Перший

–

це

вивчення

професійного досвіду, особистісного саморозвитку професіонала, другий концентрується навкруги соціального впливу на розвиток ідентичності
людського індивіда і факторів, впливаючих на розвиток професійної
майстерності. Більшість науковців і дослідників вважають, що визначально
категорія «професійна ідентичність» дуже тісно повязана з такими
категоріями, як «професійний розвиток», «професійна самосвідомість»,
«професійне самовизначення» [].
Один із відомих дослідників теорії ідентичності Д. Марсіа [214] при
проведенні своїх експериментальних досліджень вважає ідентичність
людського індивіда цілісною динамічною структурою, що перебуває весь час
в процесі ускладнення свого розвитку. Ідентичність, на його погляд, містить
в собі домінуючі потреби, переконання, здібності, індивідуальний життєвий
досвід. В процесі свого онтогенетичного розвитку зі збільшенням рівня
складності розуміння навколишньої ситуації у індивіда змінюються і
відповідні наявні ідентифікації, що представляють найбільш гнучкий і
оперативний елемент реагування процесу ідентичності людини на виклики
оточуючого середовища. Вивчаючи процес формування ідентичності, Д.
Марсіа звернув увагу дослідників на виділені ним так звані «статуси
ідентичності», кожен з яких має свій досить самостійний характер впливу на
онтогенез розвитку ідентичності індивіда. Зрештою, як вчений-дослідник,
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Д.Марсіа, за час проходження індивідуального цілісного процесу розвитку
«Я –ідентичності» людини виділяє в ньому чотири різноманітні статуси:
1) дифузія ідентичності
2) передвизначеність
3) мораторій
4) досягнення ідентичності
На думку дослідника, самий низький, має отримувати статус «дифузії
ідентичності». Під цим поняттям «дифузія ідентичності» Д. Марсіа
розглядає повну відсутність у певного людського індивіда цілеспрямованої
індивідуальної і професійної спрямованості, що, в першу чергу, як на його
погляд, характеризуєтих людей, які схильні «плисти за течією!».
Наступний статус - «передвизначеності» надається Д. Марсіа різновиду
ідентичності тільки в тому випадку, коли людський індивід вже має певні
індивідуальні світоглядні і професійні установки, але вони, поки що, ще не
слугують основним результатом вироблення особистісної позиції, а
сприймаються цією особистістю під значимим впливом батьків, рідних та
знайомих. По суті, це вказує на наявність у людини некритичного
особистісного вибору під потужним впливом «значимих Інших».
В статусі «мораторію», на погляд Д. Марсіа, перебувають ті індивіди,
що на момент проведення дослідження все ще знаходяться в складному
періоді невпевненості і незавершеності свого світоглядного та професійного
вибору. Подібний стан, як зазначає вчений, у деяких людських індивідів
може тривати досить довгий час.
Завершальний статус - «досягнення ідентичності», характеризує саме
таких представників людського суспільства, що вже пережили головну кризу
«становлення ідентичності» і займаються саме тим, що було обрано
власноруч для себе згідно зі своїми внутрішніми запитами і моральними
переконаннями. Це та досить невелика група людських особистостей, які вже
не тільки давно мають і чітко переконані у власних життєвих принципах,
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але і твердо дотримуються саме цих принципів на своєму життєвому
шляху.
Інший дослідник, прихильник поглядів Д. Марсіа, М. Берзонскі [208] в
своїх наукових розробках робить наголос на наявності різноманітних
«індивідуальних орієнтацій процесу прийняття професійної ідентичності
особистості». Вчений вважає, що при виділенні попередньо вказаних (за
Д.Марсіа [214]) чотирьох статусах ідентичності необхідно звертати особливу
увагу на існування різних «видів індивідуальних орієнтацій». В своєму
дослідженні М. Берзонські виділяє три види таких орієнтацій:
орієнтація ухиляння – у людського індивіда виникають

1)
побоювання

в прийнятті

особистого

рішення

за наявності

дифузії

ідентичності;
інформаційна орієнтація – посилений пошук людською

2)

особистістю інформаційного наповнення для прийняття свого остаточного
рішення вибору;
орієнтація на загальноприйнятні норми суспільства – у

3)

людського індивіда розвивається конформістська стратегія при прийнятті
якихось важливих для особистості життєвонеобхідних рішень.
Дж. Зонненфельд при дослідженні процесу професійного розвитку
ідентичності людського індивіда [146] говорить про наявність при цьому
різнобічних індивідуальних трансформацій. Так, наприклад, дослідник
вважає, що саме в процесі підвищення професійної майстерності та
кар'єрного зростання людської особи відбувається перехід від знання і
розуміння

поодиноких,

віддалених

одна

від

однієї

ідентифікаційних

характеристик (професійно важливих якостей фахівця), до більш загальної
концептуальної (статусно-рольової) професійної ідентичності. На його
думку,

саме

концептуальна

ідентичність

і

слугує

тією

важливою

характеристикою, що визначає майбутній кар'єрний поступ, а також ступінь
входження будь-якого професіонала у вибрану ним професію.
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Інший

дослідник

Р.Фіншман

[63]

говорячи

про

формування

ідентичності професіонала визначає її як певну відповідність взаємодії
індивідуальних особливостей індивіда і соціальних впливів в ході вибраної
професійної

діяльності.

На

погляд

вченого,

саме

позитивне

їх

співвідношення і дозволяє людському індивіду проводити свою професійну
саморегуляцію.
Значна кількість науковців і послідників теорії ідентифікації, які
вивчали динаміку взаємодії індивіда та його професійного простору,
відмічають, що значного професійного успіху можуть добитися тільки ті
індивіди, хто вміє взаєморегулювати професійні вимоги з вимогами
професійного оточення []. Професійна ідентичність розглядається ними, як
потенційно існуюча внутрішня схема людського індивіда, як певні
теоретичні знання про наявність своїх професійних здібностей (ПВЯ), свої
професійні права і обов'язки, а також і про те, як має себе вести по
відношенню до індивіда існуюче професійне співтовариство, щоб він як
особистість зміг ефективно зреалізуватися у вибраній для себе професійній
діяльності.
В більшості праць засновників теорії ідентичності: З. Фрейд, Е. Фром,
Е. Еріксон та ін. [180-182], було зроблено спробу показати центральну роль і
чільне місце самого процесу ідентифікації в індивідуальному і соціальноособистісному розвитку людського індивіда, як зростаючої особистості,
зміни в його формуванні як майбутньої особистості, як головного суб'єкта
наступної професійної діяльності. В своїх наукових пошуках дослідники
обгрунтовано показують, що ідентичність людини, як її психічне утворення,
має свою струнку структурну побудову: ядро, етапи та специфічні стадії
свого розвитку. Наприклад, у Е. Еріксона структура ідентичності виступає
як повне інтегроване ціле, що складається з трьох основних компонентів:
почуття, процесу і структури. Вперше, як пише в своїх дослідженнях
Е.Еріксон, - «ідентичність як почуття» виникає на базі розвитку почуття
емпатії і довіри між матір'ю і дитиною. На думку вченого, саме в
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результаті цієї міжсуб'єктної взаємодії матері і немовляти у дитини вперше
виникає внутрішнє відчуття тотожності і цілісності свого існування у часі
і просторі, що, на думку вченого, надалі тільки підкріплюється подальшим
емоційним спілкуванням із «значимими Іншими» (для початку в сімейному
колі).
Головний засновник психосоціальної теорії ідентичності Е. Еріксон в
своїх наукових розробках вказаного «почуття ідентичності» розрізняв три
особливі ознаки:
1) відчуття внутрішньої тотожності та інтегрованості в часі,
(оскільки дії в минулому впливають на перспективи майбутнього через
сьогодення);
2) відчуття внутрішньої тотожності та інтегрованості в просторі
(сприйняття себе індивідом завжди проходить як цілісної істоти, а своїх дій як відображення внутрішньої вмотивованості);
3) наявність вмотивованості індивідуальної ідентичності (поряд з
іншими вмотивованими соціально значимими ролями).
Деякі дослідники в своїх розробках в якості професійних аспектів
ідентичності виділяють два головних: процесуальний і змістовний. Так,
А.Ватерман [211] переконаний, що ті засоби, за допомогою яких та чи інша
людина засвоює цінності, цілі і переконання, що входять в структуру її
ідентичності, в першу чергу, потрібно відносити до процесуального аспекту.
З іншого боку, всі професійні і політичні погляди, свої особисті переконання,
ступінь володіння соціально-функціональними ролями, так звані - «носії
змісту», що впливають на формування професійної і особистісної
ідентичності індивіда, – до змістовного аспекту. Таким чином, в результаті
проходження свого індивідуального вибору певною особистістю рішення
можуть бути прийняті (оцінені нею) як такі, що відображають глобальні
життєві цінності (змістоутворюючі) або ж – як цінності інструментальні
(процесуальні).
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На думку багатьох дослідників процесу розвитку людської особистості
[], впродовж довгих років свого дитинства у свідомості людського індивіда
послідовно змінюються процеси інтроекції, ідентифікації і формування
«пробної кристалізації» індивідуальної ідентичності. Тільки значно пізніше,
досить поступово, в ході індивідуального процесу аналізу і синтезу «пробних
кристалізацій», у зростаючої особистості починає вимальовуватися своя
цілісна конфігурація ідентичності («визначена цілісність»), єдине і
причинно пов’язане «Его» на межі з існуючою соціальною реальністю. Саме
таким, досить непростим методом перебору («спроб і помилок») утворюється
зовсім нова структура індивідуальної ідентичності людського індивіда вибіркова інтеграція його внутрішніх образів «Его», «образу-Я», яка зростає
як його новий особистий «гештальт».
На думку Е.Еріксона, до структури ідентичності можна віднести:
природні задатки, базові потреби, випробувані психологічні захисти, рольові
образи та інші психологічні утворення, що несуть в собі визначальну
цінність і значущість для кожної особистості.
Як

уже

індивідуальним

відмічалось

раніше,

ідентичність

психічним

утворенням

і

по

своїй

характеризується

суті,

є

певними

характерними особливостями і структурними ознаками. Відомий психолог
Карл Ясперс у своїй праці під назвою «Загальна психопатологія» [206] для
чіткого віддиференційовування «Я-ідентичністі» людини при усвідомленні
індивідом свого власного «Я» пропонує виокремлювати

такі чотири

характерних ознаки відчуття
1) відчуття себе як активної істоти («Я живий!»)
2) усвідомлення власної єдності, цільності («У кожен даний момент я
усвідомлюю, що я єдиний!»)
3) відчуття власної ідентичності («Я той, ким був і завжди!»)
4) усвідомлення своєї неповторності («Я відмінний від усіх інших!»).
Розглядаючи теоретичні положення загальної теорії ідентичності в
плані генезису особистості і суспільства, представники «символічного
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інтеракціонізму» (Дж.Мід і ін. [215]) в своїх наукових працях доводять, що
незалежність індивіда, його «Его», - це всього лише ілюзія, а властивості
особистості, в першу чергу, зумовлені соціальними умовами її життя.
Головним же орієнтиром для самоідентифікації в суспільному оточенні
слугує думка «Інших». Саме якісні оцінки «значимих Інших» слугують
головним джерелом ціннісної інформації для кожного окремого індивіда, як
«те, що вони про мене думають». Ці теоретичні положення символічного
інтеракціонізму, що отримали назву «теорії «зеркального Я», виникають на
основі дещо індивідуалізованої оцінки результатів символічної взаємодії
особистості з різними суспільними групами.
Дослідник Дж. Мід в своїх працях припускає, що людський індивід саме
через засвоєння культурних цінностей, як складної сукупності символів, що
мають загальне значення для всіх членів суспільства, здатний передбачати
не тільки поведінку іншої людини, але також і свою особисту. Виходячи з
цього положення, процес самовизначення розуміється ним, як прийняття
(примірювання) на себе тієї чи іншої соціальної або професійної ролі і
здійснюється, перш за все, через усвідомлення і прийняття (інтеріоризацію)
тих уявлень, що існують у Інших (оцінка яких є важливою) щодо себе, тобто
через самоідентифікацію. В результаті проходження динаміки цього
процесу, самосвідомість індивіда створює

узагальнену

генералізовану

оцінку його Іншими («образ Я», «Я - як об’єкт») або саме те психічне
утворення, що дослідник називав терміном «Ме». За Дж. Мідом психічний
феномен «Ме» створюють засвоєні людиною в процесі соціалізації
установки, значення і цінності. Надалі усвідомлену специфіку сприйняття
феномену «Ме» індивідом (за У. Джеймсом) Дж. Мід приймав, як «І». На
думку дослідника, вже зовсім інтегрована сукупність цих двох феноменів і
утворює «особистісне «Я»» або «інтегральне «Я». Вчений вважав, що тільки
через поступову інтеріоризацію соціальних норм, моделей і вимог соціуму
відбувається

формування

соціально-індивідуальних

цінностей,

що

включаються в «Я – концепцію», а загальний індивідуальний розвиток
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ідентичності протікає як процес від неусвідомленої до усвідомленої
ідентичності. Виділені Дж. Мідом специфічні термінологічні утворення «Я»
та «Ме» і показують усвідомленість співіснування

соціального

та

індивідуального в людині.
Кожне суспільне об’єднання формує ідентичність особи за
установленими ним законами і правилами, але людина реагує на них
тільки своїм, тільки їй відповідним, чином, орієнтуючись як на свої
виникаючі тимчасові цілі і потреби, так і на головну мету свого життя,
корегуючи і створюючи при цьому свій власний простір професійної
ідентичності.
Зробивши деякий підсумок доробку вченого, можна зазначити, що, в
першу чергу, під поняттям «ідентичність» Дж. Мід розумів здатність
людського індивіда сприймати власну поведінку і життя в цілому як єдине
ціле. Дослідник виділяв в процесі життєтворення індивіда усвідомлену і
неусвідомлену ідентичність, які певним чином пов’язані саме з умовами
життя суспільства, з інтеріоризацією генералізованого життя значимих
Інших. Концептуально в роботах Дж.

Міда саме

поняття «Я»

інтерпретується як соціально генералізована істота, що реагує на соціальну
визначеність

ситуації

своїм

індивідуально-неповторним

чином

(характером). За його теоретичними установками, в процесі розвитку
ідентичності людський індивід виступає як двобічна істота («двоголовий
Янус») : він є і соціальним і неповторно індивідуальним. З одного боку,
людина, як соціальна істота, повсякчасно контролюється суспільством через
створену ним і засвоєну людиною систему санкцій, а з іншого, – та ж сама
особистість, це, в той же самий час, і самодостатній індивід, що керується в
своїй повсякденній поведінці і професійному житті власними уподобаннями,
інтересами, цінностями та своїми не завжди виправданими егоістичними
потребами.
Подалі дослідженнями І. Гофмана [39] були творчо доповнені
теоретичні розробки Дж. Міда щодо виділених ним типів ідентичності.
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І.Гофман в своїх працях значно повніше розкриває характеристику трьох
головних типів ідентичності (за Дж. Мідом): соціальної, особистісної та
«Я-ідентичністі» :
1) під «соціальною ідентичністю» ним розглядається система
нав’язаних індивіду і очікуваних від нього для виконання соціальних
стереотипів, соціальних норм, що будуть характерні для представників
певним чином структурованої соціальної групи. На думку дослідника, будьякій особистості мало повідомляти Іншим (значимим для неї) про себе, вона
(як особистість !) ще має зрозуміти, що ті (Інші) її вірно сприйняли. Саме
тому при формуванні соціального типу ідентичності багато уваги кожним
індивідом має приділятись виробленню творчої «стратегії по управлінню
враженнями».
2) під «особистісною ідентичністю» дослідник розуміє характерні
індивідуальні ознаки людини, неповторну особистісну комбінацію подій і
вражень, які відбуваються в її особистому житті.
3) під поняттям «Я – ідентичність» відображено власне розуміння
особистістю

своєї

неординарності

і

здатності

до

самотворення

(«формування себе в інтеракції»).
Необхідно зазначити, що приведені науковці і дослідники виділяють
багато різноманітних видів ідентичності. Так, наприклад, тай же Е. Еріксон
[201], який вважав ідентичність одним з головних надбань еволюції людини,
що слугує її виживанню, вводить нові специфічні поняття, такі як:
«ідентичність індивіда» (особиста ідентичність) та «ідентичність групи»
(колективна ідентичність). З погляду Е. Еріксона, центральним ядром
особистості є саме психосоціальна ідентичність, що актуалізується в
людському індивіді цілісністю образу себе і почуттям відповідності
вимогам соціального оточення (відповідність внутрішньому світу «значимих
Інших»

і їх

взаємостосунків). У своєму розумінні

психосоціальної

ідентичності Е.Еріксон вводить такі поняття, як позитивна психосоціальна
ідентичність (та, що цілісно відбулась) і негативна психосоціальна
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ідентичність (неможливість встановлення повноцінної ідентичності в силу
взаємного пригнічення різних її структурних елементів).

І все ж, як

послідовник вчення З. Фрейда, головними інструментами у пізнанні і
вивченні ідентичності людини Е. Еріксон, вважає методи психоаналізу і
соціології!
Інший американський дослідник Р. Фогельсон [209] при розробці своєї
концепції психологічних механізмів функціонування ідентичності виділяє
чотири моделі розвитку «Я – ідентичності»:
1) за реальну ідентичністі Р. Фогельсон сприймає самостійний опис
себе як людського індивіда - «Я - сьогодні»;
2) за ідеальну ідентичність дослідник сприймає вибраний індивідом
Ідеал, як внутрішній взірець, до якого прагне людина («Я- як ідеал», «Я –
само совершенство!»);
3) негативна ідентичність - виникаючий внутрішній образ того
Іншого, з ким би індивід більш за все не хотів би себе порівнювати
(негативний взірець);
4) під трансляційною ідентичністю Р. Фогельсон розуміє певний набір
образів у індивіда («Я – зараз»), що демонструються ним своєму оточенню з
метою створення позитивних очікувань від нього, як від члена референтної
групи («маска-личина» – В.П.).
Ю. Хабермас [210] розглядає «Я – ідентичність» як баланс сукупності
особистісної та соціальної ідентичностей, як інтегровану ідентичність, що
реалізується одночасно в цих же вимірах. Особистісну ідентичність, що
формується при відображенні життєвого простору якоїсь певної людини, він
трактує як вертикальний вимір, а соціальну - основану на вимогах суспільства
і рольових образах – як горизонтальний вимір.
В багатьох інших науково-теоретичних розробках дослідників теорії
ідентичності, особистісна ідентичність розглядається як деяка похідна від
соціальної ідентичності. Так, наприклад, в працях Г. Теджфела і Г.
Брейкуела [214] ідентичність індивіда подається як когнітивна система, як
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регулятор у соціальних умовах. Вказані дослідники вважають, що, в складних
соціальних

умовах вибору професійного самовизначення, особистісна

ідентичність наповнюється інтелектуальними, моральними і фізичними
особливостями індивіда, а соціальна ідентичність, перш за все, визначає
приналежність індивіда до певних соціальних категорій, наявних соціальних
умов і стереотипів. Достатньо показовою в цьому аспекті є орігінальна
психологічна розробка ним когнітивної схеми розвитку індивіда: «рольова
самоідентифікація

–

рольова

ідентичність

–

особистісна

самоідентифікація – особистісна ідентичність». На думку Г. Брейкуела особистісна і соціальна ідентифікації представляють собою два різних
полюси в розвитку особистості. Дослідник робить висновок про те, що
соціальний тиск та адаптація людини до нього, є активний і вибірково
індивідуальний процес, в результаті якого і формується особистісна
ідентичність [214].
Більшість

дослідників

гуманістичного

напряму

визначають

идентичність індивіда через усвідомлення людини, її внутрішнє відчуття.
Так, наприклад, Д. Бюдженталь говорить про те, що, якщо людський індивід
хоче пережити своє життя у всій його повноті, то він, перш за все, має
переживати його в своєму центрі, він має відчувати своє «Я» [25].
Д.Бюдженталь розрізняє два основні види ідентичності:
1)

ідентичність, яка грунтується на тому, що вже зробила людина

перед тим, як його сприймають Інші, що вони думають про нього. Як вказує
дослідник, подібна ідентичність, що повязана з минулим людського індивіда,
може привести до застійних явищ в подальшому житті і повторному
відтворенні неприємних минулих ситуацій
2) процесуальна ідентичність – слугує активатором для дійового
життя і веде до еволюційних позитивних змін разом з бурхливим і
нестримним валом життя.
Подібними науково-теоретичними засадами стосовно динамічності
змін ідентичності особистості відзначаються також і наукові погляди
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А.Минделла і Е. Минделл [99], які у власних наукових розробках будують
техніки своєї процесуальної терапії на тому, що:
-

при усвідомленні зв'язку зовнішнього світу і самого себе,

ідентичність людського індивіда має рухатись за хвилею життя
- життя людини представляє собою ланцюг трансформаційних змін,
пов'язаних з розвитком його ідентичності. Дослідники тут загострюють увагу
на тому, з чим самі людські індивіди ідентифікують себе: на скільки вони
самі готові до змін свої ідентичності, якщо щось нове зявляється в сфері їх
життєвих інтересів.
А. Минделл виділяє також:
- первинну ідентичність, як процес усвідомлення людським індивідом
життя в існуючий момент. На його думку, це, перш за все, самокритика
особистості
- вторинна ідентичність – це те, що усвідомлюється людиною як стан
внутрішньої дезадаптації, те, що заважає, але може допомогти стати іншим
(більш адаптованим).
Розроблені А. Минделлом техніки переходу від однієї до іншої
ідентичності і складають головну основу виділеної ними процесуальної
терапії (переговори, знищення, робота з барєрами і т.п.).
Для російських і українських вчених характерні риси в розв'язанні
проблеми професійної ідентичності характеризуються, в першу чергу,
опорою на пошуки принципів системності і структурності цього
психічного явища, пошук взаємозв'язків глибинних рівнів ідентифікації
людського індивіда, а також вивчення динаміки процесу становлення
професійної ідентичності. В цьому аспекті важливі питання професійної
ідентифікації розглядаються в наукових працях таких дослідників, як Ю.П.
Поваренков, Л.Б. Шнейдер та ін. [211]. Так, наприклад, Ю.П. Поваренков
розглядає

професійну

ідентичність

на

соціальному,

психологічному,

індивідуальному, професійному рівнях з ціннісних позицій навколишнього
професійного простору. Дослідник приймає професійний простір як явище
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багатосистемне, динамічне і багаторівневе, що тісно азаємоповязане з
важливими елементами професійного розвитку людського індивіда: його
професійним самовизначенням, професійною самооцінкою, професійною
деформацією особистості фахівця.
Л.Б. Шнейдер [211] розглядає професійну ідентичність як цілісний
результат декількох процесів: професійного самовизначення, персоналізації і
самооргнізації, які проявляються через усвідомлення себе представником
певної вибраної професії і професійного співтовариства. Важливого
значення, як вважає дослідник, для становлення професійної ідентичності
мають ритуали професійної діяльності, що певним чином виставляють
рамки «Я-ідентифікації». Цілісно сформована професійна ідентифікація,
вважає автор, відбувається тільки на досить високому рівні володіння
професійною майстрністю при умови особистісної зрілості людського
індивіда. Вона виступає як стійке узгодження всіх основних елементів
професіоналізації особистості. Для дорослих зрілих індивідів повна зміна
професійної ідентичності може відбутись навіть в короткі терміни, коли є
нагальна потреба в зміні професійної справи, професійного співтовариства і
бажаного внутрішнього образу «Я-концепції».
Ієрархічну картину професійної ідентичності Л.Б.Шнейдер через
поступовий розвитку статусу певних рівнів [211]:
1) усвідомлення далеких і близьких професійних цілей, бажання
зрозуміти свою професійну справу, оволодіти нею в повному обємі, вміти
виконувати всі трудові опреації, зрозуміти структуру професійних стосунків
в колективі і своє місце. Професійна ідентичність знаходиться в статусі –
несформована і невиражена;
2) засвоєння основних професійних знань, вимог професії до людини,
усвідомлення своїх можливостей в професії, виконання професійних
обовязків за зразком, вироблення професіональних контактів, входження в
професіональне товариство. Професіональна ідентичність знаходиться в
статусі – внутрішньо сформована але пасивно-динамічна;
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3) практично реалізуються вибрані професійні цілі, трудова діяльність
виконується самостійно і усвідомлено, формується свій неповторний
індивідуальний стиль діяльності, певний круг соціально-професійних
контактів,

інтенсифікується

процес

професійного

спілкування.

Професіональна ідентичність знаходиться в статусі – сформована і
активно-динамічна;
4) вільно і відкрито виконується професійна діяльність, високий рівень
соціально-професійних аспектацій, постійний пошук складних професійних
завдань, висока тяга до професійного саморозвитку, майстерності і
творчості в професійних справах, відчуття значимості своїх професійних
контактів і своєї професійної неповторності, бажання пердавати свій досвід
Іншим. Професіональна ідентичність знаходиться в статусі – творчоактивна, відкрита, стійка.
Крім того, Л.Б.Шнейдер професіональну ідентичність

описує через

визначення сукупності «установки на себе» в складових «Я-концепції»:
1)

когнітивної – установка на професійні знання і переконання

2)

емоційна – установка на емоційно-ціннісне ставлення до своїх

професійних переконань і професійних знань
3)

поведінкова – установка на характерологічні особливості своєї

особистості в професійних справах через вчинкову діяльність.
Відомий психолог О.Л. Кронік саме через аналіз субєктивної картина
життєвого шляху, поняття якого вперше було вікористано Б.Г. Анан'євим
[2], приходить до розуміння ідентичності людського індивіда [64]. Вчений
виділяє в субєктивній картині життєвого шляху такі головні моменти:
1)

суб'єктивна

картина

як

одна

з

головних

характеристик

самосвідомості
2) в картині життєвого шляху відображені всі віхи соціального і
індивідуального розвитку
3) суб'єктивна картина завжди розгорнута в часі
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4) суб'єктивна картина життєвого шляху фіксує в своїх біографічноісторичних датах головні події життя людського індивіда, повязує в єдину
систему відліку історичний, біологічний і психологічний час.
Подібний аналіз дозволяє психологам співвіднести картину життєвого
шляху з динамікою становленням ідентичності людини. Під виділеним в
якості центрального явища суб'єктивної картини життєвого шляху такого
поняття

як

відбуваються

«подія»
у

О.О.Кроніком

свідомості

розуміються

людини.

суттєві

Виокремлення

зміни,

що

дослідником

різноманітності подій, як реалізованих, актуальних і потенціальних звязків,
також підкреслюють напрямок динаміки розвитку самосвідомості людського
індивіда, різноманітні переходи ідентичностей під дією нових значимих для
індивіда подій [35].
Дещо подібний підхід до типології ідентичності через структури
життєвого

шляху

людського

індивіда

розвивається

в

наукових

дослідженнях і К.А. Альбуханової-Славської [1]. Вчений розглядає такі
структурні елементи життєвого шляху як життєва позиція, лінія життя,
сенс життя людини і виділяє відповідні особливостям самоактуалізації
конкретної особистості в професійному плані типологію її ідентичності.
1)

Самоактуалізація

відбувається

через

вибір

професії,

що

максимально адекватна до внутрішньої характеристики особистості. Життєва
перспектива може бути пов'язана з повторами ситуації, що дозволяє
особистості повніше реалізувати свої можливості
2) Індивідом обирається така професія, яка доє їй можливість вільно
рухатись за щабелями професійної майстерності. Відбуваються якісні зміни
і в перспективах професійній позиції цієї людини. В цьому випадку
головними для неї стають вимоги і задачі професійної трудової діяльності,
потужний розвиток особистих здібностей, а не кар'єрні відображення
3)

Професійна

самоактуалізація

відбувається

через

подальший

розвиток професійної майстерності, особистісних якостей і здібностей
індивіда. Сама вибрана професія динаміер актуалізує потенційні здібності
75

особистості, відкриваючи цим подальші перспективи її особистіснопрофесійного саморозвитку
4) Самоактуалізація людського індивіда грунтується на ефективному
розвитку

його

плануванню

здібностей,

індивідуальної

самоаналізу,

активності,

що

самоконтролю,
допомагає

творчому

перебудові

і

організації професійної праці в необхідному напрямку реалізації особистісниї
потенцій.
Зовсім з іншого боку, опираючись на такі поняття як «випадковість»,
«критична точка» в теорії диссипаційних структур И. Пригожина [88],
Л.В.Лушин [89],розуміє під «життєвим явищем» зруйнування існуючого
«Я» -образу особистості, появу перехідних форм ідентифікаційних процесів і
якісної особистісної зміни людського індивіда. Так, появу саме життєвого
явища автор вважає ключовим моментом в індивідуальному житті людини,
що дозволяє йому зробити висновок про прояв нових ідентифікаційних
устремлінь, нових життєвих можливостей індивіда як особистості. На думку
дослідника саме поняття «дисипативна структура» в теорії змін И.Пригожина
відповідає поняттю «Я-образу» по способу походження, як вірогідність типу
«інсайту», коли поява «життєвого явища» стимулює значний приток
внутрішньої енергії індивіда і для динамічної самоорганізації нового «Яобразу», і по формально-логічним признакам: оскільки в них є ознаки
непередбачуваності, раптовості нелінійності, складності для довгострокового
збереження. Весь процес появи нового «Я-образу» відбувається в ситуації
виснаження можливостей наявної дисипативної структури – «Я»-образу
особистості. Спочатку зміни особистості відбуаються як симультанний
асоціативно-диссоціативний процес, де генерується перехідна форма нової
ідентичності з признаками невизначеності. Потім зміни особистісного плану
проходять у вигляді сукцесивного процесу дисоціації і асоціації основи –
виникає новий «Я» - образ якісно нової особистості. На думку П.В.Лушина,
суть процеса генерування нової ідентичності людського індивіда обумовлена
онтологічним

дисоційованим

статусом

людської

особистості

і
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взаємовиключною
підтверджується

спрямованістю
сучасними

її

внутрішнього

дослідженнями

в

розвитку,

галузі

що

афективного,

«нелінійного мислення» (емоційний інтелект). Дослідник стверджує, що
збереження системи особистості забезпечується не тільки процесами її
інтеграції до навколишнього середовища, але також і дезінтеграції, коли
особистість знаходиться в пошуку кращих умов свого внутрішнього
розвитку, що і приводить до відмови від існуючої (старої) ідентичності [88].
Професійна ідентичність, це, перш за все, відображення психологічної
характеристики індивіда, що вибирає і реалізує свою професійну взаємодію з
навколишнім середовищем, шукає за її допомогою сенс свого життя і
самоповагу саме через вибрану професійну діяльність. В цій мозаїчній
картині під назвою «Я-ідентичність» іде пошук всезагальної гармонічної
єдності і себе як професіонала, і картини навколишнього світу, і
внутрішнього уявлення людського індивіда про зміст вибраної професії. На
думку багатьох дослідників, це, в першу чергу, розуміння професії,
сприйняття себе в професії та наявність продуктивних навиків і внутрішньої
потреби виконувати з задоволенням і відповідальністю свої професійні
обов'язки. Тобто, професія стає невід'ємною частиною досягнення певного
життєвого рівня і добробуту людини, стає одним із головних засобів
досягнення життєвої мети, самоцінності і самоактуалізації людського
індивіда. Наприклад, дослідники Ю.П.Поваренов і Т.В.Міщенко [159].
розглядають поняття «професійної ідентичності» як певну конкретизацію
особистісної ідентичності через зміст і умови саме професійного зростання
особистості.

Ю.П.Поваренков

піддає

аналізу

поняття

професійної

ідентичності через:
1) як вектор тенденції становлення професійного шляху суб'єкта
професійної діяльності і головного показаника його професійного розвитку
2) емоційний стан, що виникає у професіонала на основі внутрішньої
мотивації до професійної діяльності, і до себе, як до професіонала
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3) як підструктуру суб'єкта професійного шляху, що реалізується в
формі функціональної системи.
Дослідник в якості структурних елементів професійної ідентичності
розглядає індивідуальні потреби, установки, переконання і інші складові
елементи мотиваційної сфери особистості фахівця, що реалізуються в його
вибраній професіональній діяльності. В якості необхідних засобів досягнення
професійної мети для будь-якого професійно орієнтованого індивіда автор
говорить про наявність відповідних вибраній спеціалізації професійних знань
та особистих здібностей, що можуть забезпечити продуктивну реалізацію
пошукової активності, яка спрямована на досягнення внутрішньо заданої
людиною професіональної ідентичності [159].
О.П. Єрмолаєва [66] в своїй концепції професіогенезу розглядає
професійну

ідентичність

як

результат

(продукт)

довготривалого

особистісного і професіонального розвитку, який безпосередньо залежить від
варіабельності соціальних умов професійного розвитку індивіда. Дослідник
вбачає професійну ідентичність цілісно сформованою тільки в тому випадку,
коли індивідуальна майстерність індивіда сягає досить високих вершин його
ремесла, коли вона віступає цілісно-стійкою в основних своїх елементах
процесу професіоналізації. На думку автора концепції професіогенезу, тільки
за наявності гнучкої і продуктивної роботи параметрів константності,
адаптивності

і

міжкультурному

дистантності
професійному

в

семантичному,

просторі.

інформаційному

професійна

і

ідентичність

виступає як стабілізатор і регулятор професійного самовизначення і
подальшого розвитку професіонала.
Справжню професійну ідентичність, вважає дослідник, мають тільки ті
особистості, кто в своєму арсеналі має як стабілізуючий потенціал, так і
внутрішню готовність до творчих змін. Творчу готовність науковець
повязує з спрямованістю на розвиток і зміну при потребі професійної позиції.
Професійна позиція, в свою чергу, залежить від:
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1)

діапазону

змін

професійно

важливих

якостей

і

ступені

ідентифікації особистості з професією. Чим більш широкий діапазон змін
тим більша адаптивна здатність особистості професіонала
2) від відстані дистанціювання образу своєї професії від інших
подібних. У випадку професійної самоізоляції утруднюються процеси
адаптації, процеси «наведення мостів» при можливих варіантах переходів в
інший міжкультурний професійний простір
3) від системності чи «підатливості» структури професійної
ідентичності.
В основу професіогенезу О.П. Єрмолаєвої покладено циклічність
динаміки перетворюючого стабілізуючого і реалізуючого компонентів. З
таких позицій професійна ідентичність розглядається як цілісний компонент
особистості, що забезпечує як активний домінантний фактор професіональної
кар'мєри, успішну професійну адаптацію працівника, його компетентність,
професійну здатність і адптацію з навколишнім соціальним середовищем
професіоналів.
Психологічний
педагога

нерозривно

аналіз

професійного

пов'язаний

з

становлення

становленням

його

майбутнього
професійної

іднтичності як результата процесу його професійної ідентифікації. Якщо
розуміти під професійним становлення педагога – «формоутворення
особистості адекватне вимогам професійної діяльності» [66], то сам процес
професійного становлення вимагає використання сукупності розгорнутих в
часі засобів соціальної взаємодії особистості, її включення в різноманітні
професійно значимі види діяльності. В той же час процес ідентифікації
нерозривно пов'язаний зі зміною самосвідомості людського індивіда. Людина
за мірою своїх здібностей може мати необхідні для професії задатки, але не
ідентифікувати (ототожнювати) себе із певними професійними ідеалами
(зразками). Необхідний аналіз цієї проблеми науковцям можна знайти в
дослідженнях Е.Ф. Зеєра, Е.О. Климова, Т.В. Кудрявцева, Н.В. Кузьминої та
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ін. [45, 55]. Так. наприклад, Е.Л. Климов, в своїх працях пропонує наступну
послідовність шести фаз (стадій) професійного становлення:
1) оптація – як період попереднього вибору професії в навчальному
закладі
2) адаптація – входження в професію і вироблення певної звички
3) інтерналу – набуття професійного досвіду
4) майстерність – кваліфікаційне виконання трудової діяльності
5) авторитету – досягнення професійно високої кваліфікації
6) наставництво – кваліфікована передача свого професійного досвіду.
Інші дослідники: Е.Ф. Зеєр., Н.С. Глуханюк, Е.Е. Симанюк і ін.,
вивчаючи питання професійного становлення педагога в якості критеріїв
стадій професіоналізації називають соціальну ситуацію і рівень реалізації
професійної діяльності [33]. На основі цих критеріїв вони виділяють етапи
професійного становлення вчителя:
1) формування професійних намірів і попередній вибір професії
(оптація)
2) учбово-професійна стадія професіональної підготовки
3) професійної адаптації на нормативно-репродуктивному рівні
(засвоєння нових соціальних ролей, професіональне самовизначення,
формування соціально і професійно важливих якостей педагога)
4) первинної професіоналізації – діяльність педагога характеризується
індивідуальними

якісноособистісними

стадіями

виконання,

стійким

професіональним рівнем активності, інтегрованістю професійних і соціально
важливих якостей
5)

вторичної

професіоналізації

(професійної

майстерності)

–

характеризується високою творчою активністю, продуктивним виконанням
професійної діяльності.
В запропонованих дослідниками етапах професіоналізації педагога за
основу було взято провідний вид діяльності (навчання, професійна
діяльність) та рівень освоєння професії, але при аналізі відсутні їх вплив на
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розвиток і становлення особистості педагога. В звязку з цим виникає гостре
запитання про роль і механізм професійних криз розвитку особистості
педагога (за Е. Еріксоном) та, як впливає на розвиток професійної
самоідентифікації виникаючі кризи між запитами професійної діяльності і
можливостями особистості, між бажаним і реальним станом професійного
вирішення справ, між професійною самооцінкою і отриманими реальними
результами педагогічної діяльності на різних етапах професійного досвіду
іт.п. В цьому аспекті вказані автори розглядають професійну самосвідомість,
виникаючи професійні кризові ситуації в педагогічній діяльності через
призму розвитку професійної самосвідомості в «Я-концепції» [33].
Дослідники (Ю.М. Кулюткін, Н.В. Кузьміна, Л.М. Митіна, О.О. Реан,
Г.С.

Сухобська)

[65,66,142-145]розглядають

процес

професійного

становлення педагога з позицій системно-діяльнісного підходу [65, 66]. На
думку Н.В. Кузьміної, професіоналізм педагога проглядає в тому, як педагог
володіє

мистецтвом

формувати

в

класному

колективі

психологічну

готовність до творчого і продуктивного вирішенн поставлених задач за
допомогою засобів свого навчального предмету у відведений для цього
навчально-виховний період (урок) [65]. Фактично підкреслюються творчі і
організаторські уміння педагога без акцентів на розвитку його особистості.
Дослідники виділяють чотири рівні професійного оволодіння професією
педагогом:
1)

репродуктивний – характеризується повною заглибленістю

вчителя в інформаційну складову учбової діяльності, в процес передачі
предметної інформації, в близький за текстом переказ підручників.
Спеціальні знання тут виступають більше як саморозвиток, а не як засіб
виховання учнів
2)

адаптивний – включає набагато більше елементів педагогічної

системи при вирішенні професійних завдань. Вчитель вже підбирає учбовопредметну інформацію під колектив учнів, вона стає більш якісною.
Відбувається поступове накоплення психологічних знань про своїх учнів
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3)

локально-моделюючий – на цьому рівні педагогічного володіння

вчитель підключає в зону ближнього розвитку головні цілі системнодіяльнісного

підходу

(на

що

націлено

результат!).

Завдяки

цьому

відбувається якісний зсув в бік підвищення педагогічної майтерності
4)

системно-моделюючий – педагог починає ставитись до своїх

учнів як до рівноцінного суб'єктів навчально-пізнавальної діяльності.
Відбуається актиний пошук з учнями як рівноцінними субєктами учбової
діяльності гуманістичного вирішення виникаюих прпоблем. Згідно вказаного
аналізу позицій авторів, саме на цьому етапі і відбувається становлення
професійної педагогічної ідентичності.
Отримані дакож дані також С.Г. Вершловського [171], який виділяє два
самостійних періоди формування у вчителів педагогічної ідентичності
(зрілості) у віці до 30 років: післявузівський період і період завершення
професійного

самовизначення. Автор

вважає, що на початку своєї

професійної діяльності для соціально-психологічних особливостей педагогів
характерно:
- входження в професію, формування соціально-професійної адаптації,
пошук компенсації допоміжних знань, напрацювання свого професійного
світогляду, усвідомлення громадянських прав і обов'язків, соціальної
відповідальності перед суспільством
- створення сім'ї, налагодження сімейних стосунків, вирішення
різноманітних побутових проблем, стосунків з батьками, вироблення
власного стилю виховання дітей
- пошук (уже в новій професійній якості) розподілу свого вільного
часу, своїх непрофесійних інтересів, засобів і часу для самоосвіти.
При цьому С.Г. Вершловський зазначає, що задоволеність своєю
роботою молодих спеціалістів вказує на те, якою мірою їх праця відповідає їх
ціннісним орієнтаціям як педагога. Автор виділяє [85]:
а) задоволеність вибраною професією, як своє ставлення до сенсу її
діяльності, її суспільному призначенню і своєму соціальному статусу
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б) задоволеність професійною працею в конкретному місці (школа,
населений пункт тощо).
На думку вказаних науковців, стаж професійної діяльності принципово
не впливає на ставлення вчителя до різних сторін його педагогічної праці.
Головним джерелом порушення емоційної рівноваги і великого душевного
неспокою на етапі профеійної зрілості серед вчителів можна вважати
дефіцит задоволеності своєю професійною працею! Так, в дослідженні було
показано, що більше 80% вчителів у віці 30-40 років гостро відчувають
почуття незадоволеності своєю працею, досить часто говорять про
професійну втому. У віці 41-50 років дуже гостро сприймаються і довго не
забуваються повсякденні негаразди на професійній ниві. У педагогів старше
50 років зростає почуття розчарування, високої тривожності, безсоння,
невпевненість у своїх професійних силах, відсутнє відчуття особистого
щастя.
С.Г. Вершловський [85] зазначає, що великий досвід професійної
роботи в шкільних закладах не веде до духовного зростання особистості
педагога в сучасних умовах. Значний період своєї професійної діяльності (15
років) проходить у педагога під знаком ствердження професійної
самостійності( з 6 по 20 рік праці) і тільки потім (в наступні 10 років)
наступає етап професійної зрілості (професіного задоволення) від результатів
своєї діяльності. Він робить вчителя більш самостійним від правил і
інструкцій, розпоряджень адміністрації, росте стабільність оцінок і число
вчителів, які хочуть все почати заново.
За отриманими даними вченими робиться висновок про те, що
формування професійної педагогічної ідентичності повязане не тільки з
висотою рівня оволодіння вчителем педагогічною діяльністю, - на їх
професійну свідомість активно впливають розуміння педагогом своєї
соціальної ролі, себе, як головного носія престижності професії вчителя
(«водія людських душ»!), державний статус педагогічної професії, ставлення
сім'ї і ін. Для професійної ідентифікації проблема розвитку професійної
83

свідомості має особливе значення, оскільки майже всі результати діяльності
вчителя

визначаються

його

здатністю

аналізувати,

оцінювати

свою

педагогічну діяльність, свої професійні якості. Професійна свідомість, на
думку

дослідників,

це

розгорнутий

в

часі

процес усвідомленого

і

неусвідомленого пізнання особистістю себе, як суб'єкта професійної
діяльності.

Головним

здобутком

професійної

самосвідомості

слугує

професіональний «Я-образ» («Я-концепція»), який виступає у вигляді
динамічної і спеціфічно організованої системи, що включає різні варіанти
«ретроспективного Я», «актуального Я», «перспективного Я». Саме
професійна

самосвідомість

є

головним

особистісним

регулятором

професійного саморозвитку і самоосвіти педагога в наш час.

Розробки

сучасних вчених достовіроно довели, що професійна самосвідомість
вчителя слугує одним із суттєвих показників педагогічної майстерності –
чим вища педагогічна майстерність вчителя, тим вище рівень розвитку його
професійної самосвідомості [171]. Тільки у випадку, якщо вчитель повністю
усвідомлює себе в своїй професійній ролі, досить вірно і самокритично
оцінює свої досягнення і рівень своєї педагогічної майстерності, можна
говорити про певний рівень його педагогічної зрілости, рівень його
педагогічної ідентифікації.
Анциферова Л.І. [4] виділяє характерні риси людського індивіда як
субєкта своєї професійної діяльності. До них дослідник відносить:
1) здатність самому ініціювати свою активність на основі
внутрішньої мотивації
2) творчий характер активності субєкта, як творення ним самого
себе, свого внутрішнього світу, свого душевного життя.
Людський індивід може стати Творцем самого себе за умови
непоборної віри в себе, свої духовні сили, позитивно свідомої самооцінки.
Дослідження показують, що

в ході процесу професіоналізації

відбуваються значні особистісні події, які впливаючи на психіку людини
змінюючи її особистісну самосвідомість (образ «Я» і самооцінку), напрямок
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руху її інтелектуального і професійного розвитку, її професійну свідомість,
динаміку і етапи професіоналізму її ідентичності.
Проведений аналіз наукових праць дослідників вказує на розвиток змін
професійної ідентичності особистості педагога як на узагальнене і
специфічне психологічне явище культури особистості, яке має свої особливі
властивості і залежить від кожного конкретного виконавця педагогіної праці
як професіонала. Генератором активації руху професійної ідентичності
вчителя можуть слугувати протиріччя між Я реальним і Я ідеальним. Так,
наприклад, один із дослідників теорії ідентичності Х. Фенд в своїй роботі
«Цілі освіти як передвісники професіональної ідентичності» [174] робить
висновок про те, що для професійної ідентичності існує проблема
співвідношення
співвідношення

ідеалізованих
цілей

образів

професії

освітянського

процесу

і

реального
як

досвіду,

передвісників

професіональної ідентичності. Зняття протиріччя між бажаним і дійсним
розглядається

ним

в

якості

головного

механізму

становлення

професіональної ідентичності.
Інші науковці, прибічники «теорії індивідуальності в професійній
психології» [98] пропонують головною детермінантою професійного шляху
людського ндивіда його уявлення про свою особистість. Кожна людина
неусвідомлено бажає мати таку професію, вимоги до якої його повнстю
влаштовують. Професіональні переваги і їх реалізація ведуть до пошуку
відповіді адекватної питанню «Хто Я». В залежності від особистісних
особливостей вибору дослідники виділяють і типи професійних кар'єр.
З іншого боку, співставляючи професіональну ідентифікацію як досить
довгий виробничий процес і проходження певних її етапів створюється
достатнє враження,що професіональна педагогічна ідентифіація залежить не
тільки від професійних знань і вироблення педагогічних навиків, скільки від
духовно-інтелектуальної

культури

особистості,

її

індивідуальних

особистісно-емоційних станів (характеру і виховання)), що відображають
певну особистість на її професійному шляху. Надалі, по мірі цілісності свого
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утворення, професіональна ідентифіація включається в структуру культурної
самосвідомості людського індивіда, визначаючи основні психічні стани
людини в міру його вікового розвитку і професійного досвіду [44, 45].
Крім того, не менш важливим є ставлення до вибраної професії і
значимих Інших, існує діалектичний взаємозв'язок між оцінкою ідентифікації
значимих Інших і самоідентифікацією людини як суб'єкта своєї професійної
діяльності. Інколи місце емоційних аспектів заступють ділові зв'язки

за

важливістю соціальних ролей. В такому разі професіональна ідентичність
стає проблематичною, оскільки людина має її весь час підтримувати тільки за
рахунок своєї логіки мислення і весь час співвідносити її з тими Іншими, які
контролюють соціальний тип відносин в певній групі суспільства. Зберегти
свою індивідуальність в такому варіанті досить важко, вона весь час буде
знаходитись в протиріччі з внутрішніми емоційними запитами. Зовсім
обійтись у формуванні своєї професійної педагогіної ідентичності від
значимих Інших неможливо, оскільки певний індивід знаходиться в
періодичному повсякденному контакті з коллегами по роботі, сусідами,
сім'єю і т.п., які для нього слугують головними агентами підтримки
суб'єктивної реальності в індивідуальному і професійному житті його як
особистості [201].
В міру розвитку професіональної педагогічної ідентичності людського
індивіда, в міру його зрілості (біологічної, соціальної, психологічної) в
особистості педагога відбуаються значні зміни, які знаходять свій вплив в
часі і просторі процесу професійної ідентичності – вона весь час
оновлюється!, відбуваються зміни його «професіонального Я». Ці зміни
характеризуються наступними ознаками:
1)

трансформацією

Я-образу,

ототожнюваного

з

собою

як

професіоналом. Він включає в себе професіональні стереотипи і спеціфіку
індивідуального Я
2) відбувається усвідомлення себе зі своїм професіональним Я-образом
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3) відбувається опосередкованість професіонального Я з своєю
професією з боку значимих Інших
4)

стабілізується співідношення усвідомленого і неусвідомленого

професіонального «Я-образу» на різних етапах професіональної діяльності.
В наш час при потужних і величезних відкритих інформаційних
можливостях наукового аналізу праць дослідників різного профілю саме
«ідентичність» вже постає як досить широке і узагальнююче поняття, що
включає в себе багато особистісного на рівні біологічних, психологічних і
соціальних факторів, які обрамлені своєрідною культурою індивіда,
правилами і законами суспільства в цілому. На думку сучасних науковців і
дослідників теорії ідентичності, в психологічному просторі вже існує досить
потужний методологічний пласт вивчення цього явища – «психологія
ідентичності». Так, ще на початку ХХ ст. Зігмунд Фрейд говорив про
перцептивну, етнічну, особисту «Я-ідентичність». Сьогодні вже поряд з
цими видами існують також і такі види, як: ядерна, статева, рольова,
гендерна, самоідентичність та інші нові види ідентичності. На нашу думку,
сьогодні найбільш актуальними для розвитку і підготовки педагогічної
молоді до професійного життя, можна назвати дослідження таких важливих
різновидностей ідентичності, як: «особистісна ідентичність», «соціальна
ідентичність»,

«Я-ідентичність»,

«педагогічна

ідентичність»

та

«культурна ідентичність».

3.2.

Педагогічна професія і педагогічна культура. Культурна

ідентичність сучасного педагога в процесі його професійної підготовки
ХХІ століття поставило перед більшістю країн земної поверхні досить
складні завдання, що пов’язані не просто з домінуючою стратегією
подальшого науково-технічного розвитку людини, а зрештою, з виживанням
сучасної цивілізації і перспективами вектора спрямуання її подальшого
87

розвитку. Чинники подібного положення для більшості країн добре відомі, в
той же час домінанта, шляхи, методи, умови першорядних і неминучих
перетворень у кожного народу – свої. В історичні епохи, що відбулись, за
зразкову систему державного розвитку сприймалась велична піраміда
політичних інсталяцій, загальнодержавна специфіка культурних надбань, але,
для більшості з них, – це було збереження історично законсервованих
традиційних підходів, в тому числі і за допомогою керуючої політично
системи освіти. Тільки, починаючи з останніх десятирічч ХХ століття за
демократичної стадії керування народонаселенням стає зрозумілим, що
подібні заземлені історичні підходи призводять до значних застійних явищ в
суспільному житті країн, до втрати гостроти мотивації як в індивідуальній
професійній

творчості,

так

і

до

якісного

професійного

навчання

підростаючого покоління, тобто до «руху по колу».
На думку дослідників і фахівців педагогічної праці, сучасна система
освіти, за тисячолітній шлях свого розвитку-існування так і не змогла
використати більшості можливих інваріантів позитивних змін педагогічної
культури, які все ще подекуди, не дивлячись ні нащо, зберігаються в анналах
її історії. В той же час саме через засвоєння (ігнорування) культури своїх
предків зростаюча в людському соціумі дитина приймає моральні і
матеріальні цінності людства, перетворюючись

в духовну (бездуховну)

особистість.
Відомо, що громадянське суспільство в кожній країні формується,
перш за все, саме через виховну діяльність професійного педагога. Сучасні
футурологи зазначають, що подальший розвиток людської цивілізації в XXI
столітті вимагає творчого оновлення психолого-педагогічної професійної
діяльності вчителя як головного наставника підростаючої зміни, головного
чинника майстерності навчально-виховної дії, як основного провідника
фактору морально-естетичного впливу, значимого для всіх категорії
населення. При цьому завжди зміцнюється якість духовно-інтелектуального
творчого потенціалу кожного індивіда, кожної особистості, всієї нації.
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В законі «Про загальну середню освіту» [37] вказується на те, що
педагогічним працівником може бути особа, яка має відповідну педагогічну
освіту, належний рівень професійної підготовки, високі моральні людські
якості, яка при цьому здійснює активну педагогічну діяльність, забезпечує
результативність та якість своєї професійної роботи, а також фізичний та
психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати свої педагогічнопрофесійні обов’язки в навчальних закладах середньої освіти. В той же час,
права і обов’язки викладача вищої школи вимагають значно більш потужного
комплексу особистісних якостей від професійного педагога.
Викладач як педагог вищої школи має мати (бути носієм) [37,72, 98,
108, 102, 122, 123, 130-132, 142-145, 147, 161-164, 171, 172, 175, 176, 188,
189]:
1) специфічні особистісні риси характеру;
2) високий рівень психолого-педагогічних знань;
3) професіонально володіти своїм предметом;
4) хороші педагогічні здібності;
5) бути людиною гуманістичної культури;
6) провідником гуманістичних цінностей;
7) громадянином-патріотом своєї держави
Справжній педагог має творчо працювати на майбутнє суспільство
випереджаючи свій час. Земна Місія педагога – це не лише його власні
індивідуальні егоїстичні інтереси, мотиви і плани. Він – «веде за собою»,
його обов’язок – виховувати гідну зміну майбутніх громадян, наповнювати їх
гуманістичними традиціями, національною культурою, передовими ідеями
кращих представників всього людства, примножувати культурні і духовні
здобутки людської цивілізації.
Важку, повсякденну, інколи рутинну, але творчо-натхненну працю
справжнього Педагога підсилює і живить Віра в Людину. Кожен педагог має
бути оптимістом своєї професійної справи, глибоко вірити в свої сили і сили
та можливості дітей, бачити в них передусім все те краще, що їм притаманне,
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можливо і від них поки що приховане. Його Віра в дітей має бути
непорушною, але не ідеалізованою, якщо навіть з ризиком помилитись для
себе.
Дуже важливу роль у підготовці майбутнього вчителя, відіграють
особисті якості педагога, його чутливість, толерантність. Він має бути
сповідувати емпатійно-вимогливий, але справедливий підхід до своїх учнів.
Байдужість до праці і поведінки учнів, поблажливість, потурання їх
індивідуальним слабкостям можуть завдати великої шкоди процесу
виховання людського індивіда, можливо, в майбутньому дуже талановитої
особистості. Зрештою, більшість видатних педагогів і обстоювали єдність
вимогливості й поваги в своїй педагогічній діяльності, оскільки саме в
послідовному виконанні принципу вимогливості до людини вони вбачають і
прояв поваги до неї. Обов’язковою педагогічною нормою при цьому має бути
збереження принципу справедливості. Будь-які прояви несправедливості з
боку педагога: необ’єктивне оцінювання знань, необгрунтовані вимоги,
наявність «любимчиків» в класі, безпідставні обвинувачення наносять
глибокі рани не окріплим

дитячим душам, обурюють учнів і завдають

надзвичайно великої шкоди всій навчально-виховній діяльності професійної
праці педагога.
Важливим для педагога є наявність позитивного емоційного настрою
при діалогічній взаємодії з учнями. Всі свої неприємні переживання, поганий
настрій, буденні справи і інші негаразди сучасний вчитель має залишати поза
шкільною партою З іншого боку, якщо навіть якісь негативні дії
відбуваються з вини учнів, вчитель має приховувати своє невдоволення чи
обурення. Як гнів так і радість мають бути педагогічно доцільні і спрямовані,
в першу чергу, на результат виховної дії в напрямку своїх підопічних учнів
(головне – не зашкодити!).
Домінантним принципом в стосунках вчителів і учнів має бути
«почуття міри» [172]: вчитель завжди має бути твердим, непохитним і
послідовним в своїх діях і вимогах. В той же час його має характеризувати
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гуманістична гнучкість, критичне ставлення до своїх рішень, відсутність
фамільярності і панібратства з ввіреними йому учнями. Вчитель з добре
розвинутим почуттям міри твердо і рішуче вимагатиме виконання своїх
обов’язків від дітей, будучи при цьому доброзичливим, але не ліберальним,
делікатним, але не улесливим, схильним до підтримки дітей, але не
поблажливим.
Сьогодні в підготовці майбутнього педагога постає важлива нагальна
потреба розробки й реалізації такої моделі освіти, яка б мала враховувати як
національно-культурні

традиції

функціонування

освітньо-виховного

простору, так і сучасні прогресивні світові тенденції психолого-педагогічної
науки. Так, зважаючи на нові підходи до філософії освіти викладач вищого
учбового закладу в сучасних соціокультурних умовах уже виступає не просто
як ретранслятор культурно-інформаційного і професійного досвіду, а як
наставник в розумінні істини, що має бути сприйнятою в діалоговому режимі
зі студентами ВУЗів. Головний акцент «майстерності виховної дії» [49-52]
припадає саме на розвиток індивідуальної свідомісті майбутнього педагога,
на право студентів-педагогів на власну думку і позицію Іншого, на розвиток
особистості – не залежно від того, яку соціально-рольову нішу кожен з них
займає сьогодні в учбовому колективі студентів. Учитель – головна фігура
педагогічного процесу. Саме його особистий приклад слугує найкращим
фактором

виховного

впливу

для

вихованців.

Завдяки

спілкуванню,

ефективній педагогічній взаємодії, викладач виховує не тільки своїм словом,
але й всіма духовно-інтелектуальними якостями своєї особистості, всім своїм
духовним взірцем.
На думку дослідників ефективності педагогічної праці В.І. Козлачкова і
К.І. Шиліна (1991), справжній педагог має нести до своїх учнів «ЖИВЕ
ЗНАННЯ». Неживе предметне знання, яке сьогодні продукують педагогипредметники, - це дефектна форма знання як живого, що виділилося із нього
і паразитує на ньому, поступово відчужуючи і змертвляючи його. Поступово
цей негативний процес вчителя-предметника веде до нескінченного
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збільшення маси сухої кодованої інформації, яка безмежно структурована і
повністю

заплутує

сучасну

людину.

Авторами

вбачається

вихід

в

перспективності переходу саме до екософії, як якісно нового рівня пізнання,
нової стратегії освіти. Головними, на думку дослідників, тут є: внутрішня
структура знання, що відповідна:
1) біоспілкуванню
2) міжлюдському спілкуванню
3) творчості життя.
Оскільки структура такого знання за логікою відповідна структурі
особистості, системі її якостей, то змінюючи стратегію структури знання,
створюється новий мотив для зміни структури якостей підростаючої
особистості, а через них - і культури людства в цілому. Частково і предметне
знання може наповнюватися екологічно позитивним змістом. В той же час
при цьому зберігається загальна тенденція на підлеглість неживому людини,
всієї живої природи. “Нельзя объять необъятное!” (з рос.) відразу, і тому
предметне структурування є вимушеним злом.
Для зміни опредмеченої навчально-стаціонарної культури знання
потрібна якісно нова структура більш високого рівня. На думку автора, вона
має будуватись на основі:
1) екоцентричній гармонії людини і природи
2) гармонійному і рівнозначному взаємозалежному спілкуванні людини
і природи (на паритетних засадах)
3) індивідуально-особистісній творчості нових рівнів організації
біосфери та її підсистем.
Ця потрійна основа “живого” знання прямо пов”язана з потрійною
його функцією:
1) Збереження – продовження життя біосфери і людини в ній,
гармонізації нею свого існування з окремими живими істотами всередині
біосфери
2) гармонізації соціальних відносин
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3) гармонійної співтворчості всього

життя, починаючи від свого

індивідуального, в ім'я життя всезагального.
До центральних педагогічних характеристик майбутнього вчителя
безперечно належить високий рівень його фахової методичної та практичної
підготовки. Так, наприклад, саме за величиною наявних рівнів теоретикометодичної та експериментально-практичної підготовки своїх студентів, за
наявністю їх емоційної вмотивованості до своєї праці, викладачі-дослідники
вищих навчально-педагогічних закладів зможуть спостерігати головний
вектор напрямку руху, величину і здатність майбутніх
самостійної і творчої

випускників до

професійно-педагогіної діяльності. Завдячуючи

активності творчості кращих педагогів свідомість їх учнів зможе бути
наповненою високодуховним творчим потенціалом для виховання такого ж
культурно-гуманістичного потенціалу і надалі.
Досліджуючи процес розвитку педагогіки як науки її теоретики
виділяють багато можливих «універсалій» від яких, як вони вважають,
залежить якісна передача знань наступним поколінням. Так, наприклад, до
складових сучасної педагогічної освіти відносять: структурні, змістовні,
динамічні,

процедурні,

психологічні,

культурологічні,

соціальні,

методологічні та інші універсалії. В той же час, якщо в відносно спокійні
соціально-історичні періоди на поверхні системі освіти залишалась, в
основному,

культурно-традиційна

складова,

то

в

наступаючі

епохи

екстремальних перебудов, соціальних катаклізмів на передньому плані
людської уваги за вищою логікою перебудови суспільства мають бути дійсно
глибинні (фундаментальні) її основи, до яких ми відносимо, в першу чергу,
духовне виховання і демократичну просвіту підростаючого покоління. До
цих нестаріючих основ ми відносимо також: гуманізм, стійкість моральних
ідеалів, природну і культурологічну цінність підходів гуманістичного
розвитку дитини вищі духовні цінності самого Життя.
Виховання людини нового покоління на кращих зразках національної
славянської культури своїх предків, в дусі екологічного гуманізму до Природи93

Матері і людини як її похідної, ми також вважаємо виключно важливими
завданнями сучасної педагогічної освіти. Сьогодні складається досить
неприємне враження, що сучасна людина в екологоетичному аспекті свого
розвитку дуже інфантильна. Її екологічна свідомість знаходиться ще в
підлітковому періоді свого розвитку. Фактично сучасний людський індивід
знаходиться на тому відрізку свого індивідуального шляху, коли на поверхні
його особистого життя все ще домінують примітивні емоції і інстинкти, а
не глибинна логіка (Розум) вчинків. Звісно первісно закладена природна
основа, зберігається на всіх рівнях і періодах життя індивіда як вищий її
прояв, адже попри всі зміни навколишніх умов і на всіх етапах онтогенезу
кожна людина - це один із вищих духовних проявів нескінченності Життя у
Всесвіті.
Цілісне розуміння людини як особистості в єдності різних сторін її
структури та її стосунків з навколишнім світом має стати головним
психологічним орієнтиром при розробці науково-практичних основ навчання
і виховання майбутніх педагогів в умовах неперервної професійної
самоосвіти. Цілісний індивід, як особистість, з'являється тільки тоді, коли
він усвідомлює навколишній світ і себе самого, формує своє позитивне
ставлення до них. Можна стверджувати, що кожен педагог є

настільки

особистістю, наскільки йому притаманне усвідомлення себе, своєї ролі і
обов'язку по збереженню Життя і Природи. Тобто саме це положення є
одним із необхідних атрибутів сучасної

особистості як системи

взаєморегулятивних зв'язків між Людиною і Природою. Екологічна етика і
самосвідомість педагога як особистості (сучасна екологічна етика
самосвідомої людини) – це сукупність потреб, інтересів, ставлень до
навколишнього світу і себе в ньому («Я-ідентичність»), що тісно пов'язані
не тільки з екологічними знаннями та уявленнями, але й з переконаннями
людини про природу, про існуючі і належні взаємозв'язки в системі “Людина
– Природа”, про свою відповідальність перед нею [29, 30, 88, 89, 101,111,
112, 119, 186, 198].
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На жаль сьогодні, необхідна модель розуміння природи і свого
ставлення до неї, не закладається сучасною педагогічною наукою в людину з
дитинства. Адже саме педагогіка (XVII-XX ст.) привчала дитину до
потрібнісно-предметного вимогливого ставлення в природному оточенні. З
іншого боку, так зване “предметно-інформативне ставлення” до природи, як
існуючий “базис” сучасної педагогічної науки, дозволяє людині ігнорувати
особисту відповідальність за причинену наругу над

природою, не

перейматись почуттями до неї як до живої істоти. Тобто отримуване на
сьогодні предметне знання про навколишню природну дійсность не просто
індиферентне,

а

по

своїй

суті

-

аморальне.

Воно

не

є

життєстверджувальним, оскільки не несе в собі моральних критеріїв
відносно життя і Природи. Партнерсько-діалогічний тип взаємовідношень
«вчитель-учень»

вимагає

моральних

засад

в

спілкуванні,

особистої

відповідальності за свої вчинки перед Природою як життєстверджувальним
джерелом Життя і на Землі, і в Космосі. Вихід по цьому аспекту підготовки
майбутніх педагогів вбачається в перспективності переходу ії навчальновиховної діяльності до духовної екософії, до якісно нового рівня пізнання
культури своєї «Я-ідентичності», тобто до нової духовно-інтелектуальної
стратегії освіти.
Загалом

кожна

модель

освітянського

поля

є

відображенням

внутрішньої культури тих особистостей, які її проводять в життя. По своїй
суті – це є модель відображення внутрішнього простору педагога як
наставника, як провідника молодого покоління до світу дорослих. З іншого
боку, це можна розуміти як фактично той соціальний і культурний механізм,
за допомогою якого суспільство пробує вирішити свої нагальні завдання. І
якщо він працює на гуманістичних засадах, то саме ці ціннісні утворення
воно і передає своїй молодій зміні. Сама ж культура того чи іншого
суспільства і є відображенням існування тих суспільних цінностей, які не
просто декларуються за допомогою засоьів масової інформації (радіо,
телебачення, газет, журналів тощо), а практично проводяться в життя за
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підтримки державних інституцій. В цьому аспекті можна сказати, що кожна
історична епоха по-своєму намагається формувати головні світоглядні і
ціннісні орієнтири. До них належать, наприклад, такі як:
- уявлення про навколишню природу, Всесвіт
- роль і місце людини в соціумі
- ставлення людського індивіда до свого внутрішнього світу
- ставлення людського індивіда до значимих Інших, через себе
- ставлення людського індивіда до себе через значимих Інших.
Починаючи ще за часів древньої Еллади красу людини розглядали як
одну з найбільших цінностей, яку дав їй Творець. В ті часи і передачу знань
наступним поколінням (або діяльність педагога), розглядали як спосіб
сприйняття і передачі в спадок моральних і культурних цінностей та норм
суспільства в якому зростала людина.
Таким чином, вже в прадавні часи загальний процес освіти був
нерозривно поєднаний саме великим значенням виховного процесу в сім’ї та
суспільстві, який слугував не тільки інтелектуальному розвитку людського
індивіда,

але

також

сприяв

зростанню

його

творчої

своєрідності,

формуванню достойного громадянина даного суспільства (соціуму). Як
вважали педагоги прадавніх часів, духовний світогляд підростаючої
особистості, як внутрішній стрижень її культури, зростає і формується
починаючи ще з пренатального періоду її формування, саме в процесі
культури її виховання і освіти. На думку філософів і педагогів Древнього
Світу без розвитку культурних основ людський індивід взагалі не
формується як розвинена особистість, тим більше як культурна людина [5,
165, 169, 179, 183, 199].
Через споглядання оточуючого світу, оцінюючи за допомогою своєї
свідомості різнобічні впливи соціуму, кожен людський індивід формує своє
внутрішнє ставлення до навколишнього середовища, створюючи тим самим
зрозумілу для нього свою природу, свій світ, тобто - свою індивідуальну
особистісну культуру. Фактично, ця створена ним культура і є його
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природним життєвим середовищем, в якому той чи інший людський індивід,
як вид homo sapiens (людина розумна), проявляє свої індивідуальні і соціальні
запити, потенції, можливості. В цей же час різні природні і соціальні умови
існування, різні види взаємодії

з іншими націями, народами накладають

також свій специфічний вплив, свій індивідуальний відбиток на побут,
самоактуалізацію

і

самовираження,

самоідентифікацію

людського

співтовариства. Іншими словами, всі країни, держави, нації і народності,
перш за все, мають свою, притаманну тільки їм, самобутню національну
ідентифікаційну культуру. Багато науковців-дослідників людської культури,
споглядаючи

за логікою розвитку якоїсь певної людської цивілізації в

історичному аспекті, роблять логічний висновок про те, що специфіка кожної
цивілізації,

полягає,

інтелектуального

перш

за

все,

в

картинній

мозаїці

духовно-

і соціально-матеріального зрізу саме КУЛЬТУРИ

людського існування. Все це, тим чи іншим ракурсом проявляється в умовах і
методах функціонування та результатах взаємозалежної діяльності кожної
людини не тільки як індивідуального носія духовної культури особистості
певної соціальної страти, а і як представника культурної освіченості всього
людського співтовариства.
Філософи і педагоги Стародавнього світу стверджували, що без
передачі наступним поколінням системних основ розвитку цивілізації
людська індивідуальність не буде трансформована в особистість, не буде
знаменувати собою «людину культури» [49, 51]. Саме вирішенням цього
завдання

в сиву давнину і

займались

перші узаконені наставники

підростаючого покоління – ПЕДАГОГИ (педагог з лат. - вести за собою), які
в прямому і переносному значенні цього слова - вели своїх вихованців (учнів)
за собою, не тільки наділяючи їх своїм знанням, своїм досвідом, але і
надихаючи їх своєю педагогічно духовною культурою, формуючи у них на
підсвідомому рівні культурну ідентифікацію
ідентифікація,

як

вважають

більшість

Понятійно культурна

культурологів

і

дослідників,

сприймається як своєрідний процес ототожнення особистості індивіда з
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ідеальними (для нього) зразками

духовно-матеріальної культури його

народу. Зрозуміло, що саме тут, на початку свого першого свідомого вступу
дитини до матеріально-духовного світу дорослих, тільки творча праця
справжнього Педагога, що несе в собі любов і повагу до дитини, незалежно
від її успіхів у навчанні, зможе акумулювати в собі найбільш цінні духовні,
соціальні і матеріальні запити в суспільства, і тільки
однією

з

найважчих

і

найвеличніших,

її можна вважати

найпріоритетніших

і

найгуманіших професій в довгому і виснажливому історичному процесі
духовного поступу людської цивілізації.
Термінологічно вираз «педагогічна культура» складається з двох
гармонійно

поєднаних

за

внутрішнім

змістом

наукових

понять:

ПЕДАГОГІКА і КУЛЬТУРА. Більшість сучасних науковців в галузі
педагогіки розглядають педагогічний процес як науково-прикладну дисципліну
співпраці (взаємоспівробітництва) педагога (вчителя) і його вихованця
(учня). Педагогіка як науково-прикладна галузь в будь-якій державі виконує
одну з найбільш важливих практичних функцій - готує молодь до активного
дорослого життя в суспільстві шляхом надання підростаючому поколінню
кращих гуманістично-культурних напрацювань минулих часів на основі
діалогічної взаємодії «вчитель-учень». В той же час справжній педагог не
зможе обійтись в своїй професійній діяльності тільки хорошим знанням
свого предмету. Розглядаючи педагогічну науку сааме в гуманістичному
аспекті вчителеві завжди необхідно памятати слова Гербарта, який зазначав,
що педагогіка – це наука, яка мету виховання учнів бере від науки етики, а
шляхи її реалізації – від науки психології. Звідси, не дивлячись на минулі
сторіччя, як наш погляд, і витікають сучасні головні підвалини педагогіки, в
першу чергу як суспільно значимої науки, що утримується на моральноетичних засадах людинознавства, а її вершинна суть - на глибокому знанні
відображення психологічних мотивів і механізмів розвитку людського
індивіда.
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В термінологічному аспекті сам термін “КУЛЬТУРА” (від лат. cultura –
виховання, освіта, розвиток) розглядається сучасними дослідниками як
певна сукупнусть практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства,
що відображають історично досягнутий рівень розвитку суспільства й
окремої людини, а

також

втілюються в результатах його продуктивної

діяльності. В більш вузькому значенні КУЛЬТУРА - це сфера духовного
життя суспільства, що охоплює систему виховання, освіти, духовної
творчості (див.наприклад, мистецька культура), а також установи й
організації, що забезпечують її функціонування (школи, вузи, клуби, музеї,
театри, творчі спілки, товариства тощо) [38]. Зрештою, під КУЛЬТУРОЮ
ІНДИВІДА досить часто розуміють рівень вихованості людини, або також рівень оволодіння нею певною галуззю знань або професійної діяльності.
Сама по собі сучасна освіта це досить складний процес набуття
культурних знань суспільства, в той же час цілеспрямованому розвиткові
самого культурного простору сучасної освіти науковцями і педагогами нашої
країни приділяється незначна увага. Ще відомий психолог ХХ століття Л.С.
Вигодський в своїх творах приділяв велику увагу розробці культурноісторичного підходу до розвитку людської особистості, інший знаний
філософ М.М. Бахтін розробляв ідею діалогу культур [13], а один із
широковідомих дослідників-культурологів із цієї проблематики В.С.Біблер в
своїх працях відмічає, що, по-справжньому, феномен «культура як людське
буття» стало можливим зрозуміти тільки в кінці ХХ – на початку ХХІ
століття. Сам феномен «КУЛЬТУРА» дослідник розглядає в трьох
тіснопов'язаних формах її існування, як за допомогою механізмів комунікації
так і через зв'язок з поняттям «діалог». При аналізі його робіт, само поняття
КУЛЬТУРА паралельно постає, як [цит. за 7, с.7]:
1) форма одночасного буття і спілкування різноманітних культур
(минулих, сучасних і майбутніх), - як форма діалогу і взаємного породження
цих культур
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2) форма детермінації індивіда у горозонті особистості, форма
самодетермінації нашого життя, свідомості його мислення поняття культура
тут виступає, - як форма вільного вирішення і перевірішення своєї долі у
свідомості, її історичної і загальної відповідальності
3) знаходження «світу вперше»
Деякі інші дослідники-культурологи: М.М. Мардашвілі, Г.С. Батищев
розвивали поняття «культурного поля» особистості [92. 93].. Шляхи
підготовки сучасного педагога до реалізації цілісного процесу педагогічної
дії, педагогічної мійстерності представлено в працях І.А. Зязюна, Г.М. Сагач
[49], а психологічні механізми і чинники формування педагогічної культури
особистості

вчителя,

його

педагогічних здібностей

певною

мірою

відображено в науково-педагогічних роботах Є.В. Бондаревської, Ю.В.
Варданяна, В.А.

Кан-Калика, А.В.

Мудрика,

А.Н. Колесової, В.А.

Крутецького та ін. [122, 123].
Розглядаючи «КУЛЬТУРУ» - як рівень освіченості, як рівень
оволодіння якоюсь галуззю знань, потрібно відзначити, що людство в цьому
плані має певні і досить значні здобутки, особливо в технологічній сфері. З
іншого боку, якщо підходити з такими ж мірками до загальних здобутків
сфери ДУХУ людини, стає зрозумілим, що про вершинні (акмеологічні)
здобутки духовної сфери, в першу чергу, мають опікуватись саме
педагоги, як вчителі-наставники підростаючого покоління, як духовні
“водії” чистоти людських Душ?

Так, за В.І.Далем, до “духовного”

відноситься все те, що стосується саме Душі людини, тобто всі її потенційні
розумові і моральні сили, розум та воля [42]. На думку відомих дослідників
теорії культури,

проблема духовності, духовної культури населення

надзвичайно сильно загострюється під час великих людських природних і
соціальних потрясінь (воєн, землетрусів, морських і океанських катастроф,
пожеж, залізничних та автодорожних аварій тощо). Особливим чином це
відображається в зеркалі історії людської цивілізації за часів революційних
перетворень, та на зламі історичних епох, коли відбуваються радикальні
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зміни у всій системі суспільної трансформації. За таких обставин проблема
духовності, духовно-інтелектуальної культури кожної людини для державі і
нації

набувають надзвичайно вагомого статусу, особливо при підготовці

професійних педагогічних кадрів.
Сьогодні

соціальний

пласт

вчителів,

викладачів,

вихователів

дошкільних навчальних закладів, майстрів виробничого навчання переживає
досить значні психологічні перевантаження. Йдеться про різку зміну
світогляду, зміну і переоцінку пріоритетів професійної роботи педагогів у
сучасному вимірі, Нова соціально-економічна ситуація, нові цивілізаційні
підходи вимагають в свою чергу і нового повного переосмислення, як
виховної, так і навчальної діяльності сучасного педагога. За масового
впровадження і панування культу накопичення і прагматизму у всіх сферах
державного виробництва та переходу його на рейки приватного господарства
і соціальної незахищеності, у переважної більшості населення нашої країни
виникають такі негативні соціально-психологічні явища, як перенапруження,
хронічний стрес, пригніченість, депресія, неврози, що при подальшому
своєму розвитку може привести до тяжких психічних захворювань.
потребує

від

державних

інституцій

зміни

провідних

Це

теоретико-

методологічних принципів підготовки не тільки у підходах до учнів, але і, в
першу чергу, до самих педагогів. Необхідно розробляти нові педагогічні
критерії за змістом, формою і методами діяльності сучасних вчителів,
відпрацьовувати нові психологічні механізми стимулювання підростаючої
молоді і підготовки майбутніх вчителів.
Оновлені в своїй гуманістичній суті принципи загальних підходів до
педагогічного процесу мають відображають не тільки головні цінності
глобальної системи виховання і просвіти всього людського суспільства, але і
їх варіації до кожного людського індивіда зокрема. Назріла необхідністю
створення такої системи національної освіти, яка буде спрямована на
культурні

і

гуманістичні

цінності

у

навчально-виховній

діалогічній

діяльності «вчитель-учень» – культуру гуманістично-виховної дії.
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На наш погляд, саме від позитивного вирішення цього питання, значно
більшою мірою залежить і спрямування, і рівень подальшої перспективи
духовного розвитку всієї людської цивілізації. Відомі філософи, дослідники
та педагоги вже давно наголошують, що в державі при керуванні навчальновиховним процесом треба виходити, в першу чергу, з глибокої і
гуманістичної сутності природи людини, з духовної націленості природи
самого виховання, з органічної наявності вищих духовних цінностей і потреб
саме у суб’єкта навчально-виховної діяльності [8, 10, 13, 14, 26-30, 35, 40, 4952, 56, 59-62, 64 ]..
На превеликий жаль, саме в наш час, в навчально-виховному процесі
педагогічного колективу сучасного навчального закладу все менше місця
займає так потрібна справжньому гуманістичному суспільству сьогодні
функція виховання. Фактично, сьогодні кожен педагог після закінчення ВУЗу,
потрапивши до лабет існуючих жорстких соціальних обставин, більшою
мірою функціонує як ретранслятор певних предметних знань, а його
особистість перестає бути виховним зразком, ідеалом для наслідування у
процесі формування духовних цінностей підростаючого покоління. Звичайно,
значною мірою велика доля провини тут лежить на державі, адже існуючий
насьогодні соціальний статус педагога надзвичайно далекий від (так
потрібної суспільству) акмеологічної вершини своєї виховної суті. В
сучасних умовах переходу до нової економічної і політичної державної
парадигми статус педагогічного працівника потребує суттєвої державної
корекції в усіх підрозділах навчально-виховної системи освіти України.
Безперечно, про що вже не раз заявляли прогресивні педагоги і психологи, це
вимагає від державних органів проведення великої якісної зміни самих
Програм навчально-виховної роботи. Особливо це стосується ВУЗів, де
проходить процес індентифікаційної підготовки професійного педагога і не
просто як вчителя-предметника сучасної учнівської молоді, а як майбутнього
старшого колеги, як порадника та наставника молоді, як наглядного зразка
гуманістично спрямованої творчої особистості [111-123]. На думку
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більшості

науковців,

процес

культурної

ідентифікації

особистості

майбутнього педагога починається ще з молодших класів школи і отримує
потужне наповнення у педагогічному ВИШі. Проте потрібен ряд необхідних
умов навчального простору студентів приїх професійній підготовці. Так,
дослідник цих процесів Н.Р.Милютина вважає, що:
1) - в якості головної умови культурної ідентифікації майбутнього
педагога

має

виступати

культурно-освітнє

середовище

вибраного

абітурієнтом ВУЗу
2) – культурна ідентифікація має бути визнана і викладачами і
студентами як суспільна і індивідуальна цінність
3) – зміст професійно-педагогічної підготовки студентів має бути
наповнений культурними цінностями і особистими смислами
Науковий підхід до розуміння процесу культурної ідентифікації
особистості

сучасного вчителя

виступає однією з головних умов при

виробленні у майбутніх працівників вищих педагогічних закладів України
особистісної готовності до творчої та інноваційної професійної діяльності,
особливо при задекларованості ними особистісно орієнованого підходу з
навчально-виховної роботи. Саме цей підхід сьогодні вказує на актуальні
психологічні цінності і розвивальні умови для підтримки творчої ініціативи
культури педагогічного процесу. Крім того, як уже було зазначено вище,
одним із ефективних чинників підвищення самоцінності педагогічної
професії, може стати своєчасна державна підтримка розвитку психологічної
культури саме педагогічного співтовариства.

На думку дослідників,

швидкість і гуманістичну наповненість цього процесу можна значно
збільшити, якщо основи загальної психологічної культури кожен майбутній
педагог зможе реально отримати ще за шкільною партою в старших
класах.
В цьому аспекті, розглядаючи професійну психолого-педагогічну
культуру педагога як динамічний і активний процесс в розвитку і адаптації
людства до постійно змінних зовнішніх умов життєдіяльності, як процес
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діалектичного засвоєння (інтеріорізації-екстеріорізації) суспільних людських
цінностей

(духовних, термінальних, ментальних тощо), необхідно

відмітити, що все ж таки більшою мірою він проходить як індивідуалізована
здатність, як особливе психічне утворення, з подальшою актуалізацією в
особистому житті і творчості професійної діяльності кожного педагога.
Варіативність, ефективність індивідуального розвитку і адаптованості
кожного професійного майстра залежить, в свою чергу, від внутрішньої
гармонізації його особистісних чинників, які певним чином впливають на
індивідуальну вчинкову і професійну поведінку сучасного вчителя в
педагогічному просторі. Саме від цього психологічного утворення в багатьох
випадках, на наш погляд, і залежить професійна майстерність фахового
спеціаліста на педагогічній ниві.
Аналіз даних наукових праць

дослідників, педагогів, психологів з

цього питання (Г.О. Балл, С.У. Гончаренко, І.А. Зязюн, Г.С. Костюк, А.О.
Молчанова, Н.Г. Ничкало, Н.А. Побірченко, Л.Ю. Султанова, Б.О.
Федоришин, Л.О. Хомич та ін. [6-8, 36-38, 47-52, 57, 65, 68-72, 74, 75, 77, 78,
84, 85, ] показує, що перед вищими навчальними закладами України вже
давно постала надзвичайно важлива проблема з культурологічної підготовки
нового рівня фахівців із своєчасної розробки і впровадження головних
принципів саме психолого-педагогічної культури в існуючий процес
навчально-виховної роботи з студентами ВУЗів. Звичайно, це стосується не
тільки тих педагогічних працівників, що вже сьогодні працюють з
учнівською молоддю у ВИШах, але, і обовязково, майбутніх випускників
ВУЗів України, педагогів-фахівців середньої школи. Тобто, без належної і
корінної зміни якості наповнення сучасних програми і зміни педагогічних
принципів навчально-виховної роботи вищих навчальних педагогічних
закладів, без якісної зміни наукових підходів до підбору і підготовки
майбутніх педагогічних кадрів – всі наукові розробки теоретиків педагогіної
справи - залишиться на рівні лише добрих побажань, або ж, як результат
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половинчастої і неефективної міри вже прийнятих минулих постанов – одних
слів.
З позиції автора, розглядаючи вплив культурної ідентифіації на
загальну

психолого-педагогічну

культуру

сучасного

педагогічного

товариства, як елементу еколого-гуманістичного ставлення людини до
Природи і Всесвіту, необхідно відмітити, що вона має свою досить
специфічну структуру. Аналіз наукової літератури із вказаної проблеми та
результати проведених нами психолого-педагогічних досліджень, дозволили
визначити впливові елементи її розвитку. До них ми відносим [118-121 ]:
1) духовно-історічну основу особистості педагога
2) психологічно ціннісні орієнтації
3) психологічну установку
4) психологічну грамотність (освіченість)
5) психологічну компетентність
6) рефлесивну самоусвідомлюваність
7) інтелектуально-культурологічну спрямованість.
8) інтелект здоров’я (валеологічний аспект загальної культури кожної
освіченої людини).
Кожен системний компонент вказаної структури педагогічної культури
несе, в свою чергу, специфічно неповторні, але вкрай необхідні елементи
педагогічної майстерності. Так, наприклад:
 духовно-історична основа - це той родючий грунт, духовнонаціональний субстрат, серед якого має зрости педагогічна культура і
майстерність сучасного педагога
 психологічно-ціннісні орієнтації - відображають головні внутрішні
інтереси та уподобання особистості майбутнього педагога
 особистісна установка – першооснова розвитку педагогічної
культури, енергетичне джерело пошуку потрібних знань, прикладених
зусиль, скріплюючий магніт підспудного синтезу накопиченого життєвого і
професійного досвіду
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 психологічна грамотність

- це одна з головних підвалин

педагогічної культури і педагогічної майстерності, що включає в себе не
тільки оволодіння вчителем певною кількістю знань, умінь, правил та норм
поведінки, але і наявність навичок спілкування у людському середовищі. Як
правило, вона проявляється у внутрішньому світогляді вчителя, глибині і
широті його внутрішніх знань і переконань при розумінні духовних та
психічних явищ навколишнього світу
 психологічна компетентність - формується на основі психологічної
грамотності як “особливий тип організації предметно-специфічних знань, що
дозволяють приймати ефективні рішення у відповідному виді діяльності”.
Головна

відміна

психологічно

грамотної

особи

від

психологічно

компетентної полягає в тому, що психологічно грамотна теоретично знає як
себе вести у тій чи іншій ситуації, а психологічно компетентна – на основі
знань, умінь і навичок вміє практично вирішувати посталі перед нею життям
завдання і невідкладні проблеми - «Мудрий не той , хто багато знає, а той,
хто розуміє і актуалізує в житті потрібне!»
 інтелект здоров'я (принцип ековідповідності, валеологічний аспект)
педагогічної культури значно глибше розкриваючи суть особистості,
відкриває перед педагогом і учнем нові обрії пізнання природнього
середовища, можливості їх взаємного діалогічного спілкування і духовного
збагачення, джерела здорової «симбіотичності» існування людини у
Всесвіті. При такому погляді тип взаємовідношень між Людиною і
Природою істотно змінюється, переростає в рівноправні, взаємопідтримуючі
форми і постає як «суб’єкт-суб’єктна» форма на противагу ілюзорноматеріалістичній – «суб’єкт–об’єктній».
Загальна педагогічна культура особистості вчителя має включати й
інші важливі і різноманітні складові, головними серед яких ми вважаємо:
екогігієнічну, інтелектуальну, комунікативну, мотиваційно-смислову та
психофізіологічну. Кожна з цих базових складових відіграє свою особливу
роль в життєдіяльності сучасного педагога як наставника підростаючого
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покоління, має свої етичні, естетичні і психологічні рівні і цінності, що
трансформуються через специфіку професійної діяльності. Звичайно, в
кожній окремій педагогічній ситуації, випадку, важливість і цінність різних
видів психологічної культури педагога носить дещо умовно-прикладний
характер, але всі вони загалом активно впливають на результативність і
ефективність його професійної педагогічної діяльності, на розвиток
особистісних якостей самого педагога і загальну цінність педагогічної праці
в оточуючому суспільстві.
Вже під час своєї професійної підготовки до педагогічної діяльності
кожен викладач має визначитись, яку саме культуру, які цінності він хоче під
час своєї спільної співпраці з учнями донести до того чи іншого свого
вихованця. Це надзвичайно важливе педагогічне завдання актуальне для всіх
учасників педагогічного процессу:

не тільки як для потенційних або

номінальних батьків, але і як відповідальних громадян своєї країни, як
особистостей, в плані подальшої преспективи демократичного її розвитку.
Зрозуміло, що в наш час ефективно протистояти викликам сучаного світу
можливо тільки за наявності високої духовно-інтелектуальної орієнтації
суспільства, яке мало би слугувати дороговказом гармонійного поєднання
особистісних потреб в суспільстві, генофондом культурних традицій і
демократичністю соціальних запитів кожного його індивіда.
Дослідники і науковці, звертаючись до цього питання, пропонують
суспільству різноманітні аксіологічні класифікації, але все ж таки, як на наш
погляд, в рамках педагогічної ієрархії вищий щабель займають ДУХОВНІ
ПОТРЕБИ, адже саме вони обумовлюють ядро, основу структури головних
рис кожного народу, що формує головний внутрішній вектор його
подальшого розвитку. Не слід забувати, що кожна людина, кожен суб’єкт
виховної дії має свій індивідуальний спектр цінностей, свою індивідуальну
«ціннісну формулу», відповідно з якою ним вибирається шлях свого
подальшого життя. Вибір і розвиток цієї формули, в першу чергу, залежить
від соціокультурних умов виховання індивіда (в сім'ї, суспільстві, державі),
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тобто від сфери тих ідеалів, що оточують його в процесі фізичного,
соціального і духовного буття. Сучасні філософи освіти в основу визначення
аксіології виховання пропонують покладати історичний принцип підходу,
коли кожна епоха в процесі розвитку людської цивілізації актуалізує свої
ціннісні пріоритети. Так, наприклад, в часи Античності за головні
слугували цінності держави і права (етатичні), в часи Середніх віків –
цінності церковних догм (теократичні), за епохи Відродження – цінності
прекрасного в природі, в людині (естетичні), а в епоху Просвітництва –
цінності людського Розуму (інтелектуальні). З іншого боку, існуючий
антропологічний принцип розвитку вказує на те, що виховний процес може
відразу відбуватися в декількох площинах, коли вищий пласт нашаровується
на нижчий, не порушуючи його внутрішньо існуючої закономірності.
Крім того, особливості культурологічного підходу у виховній
діяльності кожного педагога мають корегуватись знанням світоглядних основ
їх вихованців, отримних ними на попередніх етапах свого розвитку, особливо
в сім'ї. Надзвичайно важливо при цьому знати, що кожен окремий індивід
ставить в центр свого існування - Вищу Сутність людини, соціальні або
особистісні пріоритети. Зрештою, кожен педагог має зрозуміти, що
сьогодні формування ціннісного вектора його вихованців – це неперервнодинамічний по своїй суті і цілісний за змістом духовно-інтелектуальний
процес, який має позитивно впливати на всі аспекти їх особистісної і
професійної життєдіяльності. Саме для цього кожен суб'єкт вказаного
процесу, суто як людський індивід, має особисто сприйняти цінності, що
задекларовані педагогом як такі, що на рівні почуття і розуму мають високу
значимість не тільки на уроці, але і в процесі майбутнього періоду життя
його вихованців.
В історичному аспекті проблема ціннісних орієнтацій навчальновиховного процесу у вихованні наступних поколінь проходить як історія
розвитку педагогічної самосвідомості народу під впливом природних і
соціальних умов проживання

та релігійних вірувань. Вона є предметом
108

дослідження багатьох українських науковців та педагогів Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України: С.У. Гончаренко,
І.А. Зязюна, В.О. Кудіна, Н.Г. Ничкало, Н.А. Побірченко, Л.Ю. Султанової,
Л.О. Хомич, Т.П. Усатенко та ін. На думку більшості дослідників цього
питання, існуюча на сьогодні в державі система підготовки педагогічних
кадрів вже давно потребує не просто певної кількості «фахівців з дипломом»,
а гуманітарно спрямованого, інтелектуально-творчого педагога з високою
мірою

особистої

відповідальності

за

підростаюче

покоління,

як

високоосвіченого і професійно компетентного порадника молоді, як «людину
культури» [6-8, 11, 16-22, 33]. «Людина культури, - на думку сучасного
педагога і філософа І.Зязюна, - це втілення зразків культурного єства в
людині: свободи, гуманності, творчості, духовності, адаптивності. Цілісна
людина культури в сучасному уявленні – це не властивості і функції, не сума
добро чинностей і еталонів культурності, а людина здатна з максимальною
ефективністю реалізувати свої індивідуальні здібності і свої інтелектуальні та
моральні можливості. Вона потребує і прагне до самореалізації. Ідея
незавершеності людської особистості пояснює постійне прагнення людини
культури до творчості, саморозвитку, до самореалізації. Вершиною людських
доброчинностей є, безумовно, моральні якості, без яких неможливо долати
дегуманізацію суспільства в умовах ринкових відносин» [49]. Тобто, тільки
інтелектуально і духовно спрямована цілісна особистість Вчителя, яка
любить і поважає Життя у всіх його проявах, Людина, яка може творчо
засвоїти і застосовувати в сучасній педагогіці передові гуманістичні
технології, має право претендувати на роль старшого товариша і порадника
при роботі з підростаючим поколінням.
Відомо, що з ціннісних позицій розглядав розвиток педагогічного
процесу і відомий педагог П.Ф. Каптерєв [116].. У своєму дослідженні він
виділяє три періоди розвитку вітчизняної освіти (церковний, державний і
суспільний), характеризує кожного з них та визначає їх головні виховні
цінності. На думку дослідника, в кожному з цих періодів співіснували всі три
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педагогічні начала, але, в той же час, тільки одне з них кожного разу було
домінуючим і визначало виховну та освітню політику держави.
В цьому ж аспекті, один із засновників сучасного ціннісного підходу
в педагогіці С.І. Гессен, в роботі «Основи педагогіки» практично ототожнює
цінності освіти з цінностями науки, мистецтва, релігії, моралі і права, тобто з
цінностями культури людського суспільства. За його концепцією, виховання
людського індивіда здійснюється одночасно в декількох планах Буття
(біологічному, суспільному, духовному і благодатному), де вища площина
нашаровується на нижчу, не порушуючи при цьому її внутрішньої
відповідності. Кожен план буття має свої завдання і цінності. В залежності
від того, в який площині відбувається педагогічний процес виробляються і
основні ціннісні пріоритети. Так, на його думку, виховний духовний план
проявляє себе через вектор гуманістичного спрямування, головною цінністю
якого є саморозвиток особистості, що спрямована на засвоєння духовних
цінностей культури суспільства. Іншому плану суспільного буття відповідає
соціологічний напрямок, де головним завданням слугує формування члена
соціального колективу, а головною цінністю – соціальна група з її
інтересами.
В

наш

час

в

суспільстві

культурологічно-освітянський

підхід

набуває
з

широкої
його

популярності

орієнтацією

на

фундаментальні основи педагогічної культури, її цінності, світоглядні
основи і базові ідеї розвитку людської цивілізації. Так, в своїй роботі
«Сучасне українське виховання» педагог і дослідник О. Вишневський
відтворює певну систему цінностей українського виховання, яку він називає
«Кодекс вартостей» [139]. Автор поділяє цінності на п'ять груп:
1) абсолютні вічні цінності
2) національні цінності
3) громадянські цінності
4) сімейні цінності
5) цінності особистого життя.
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Відзначаючи вказані цінності, О. Вишневський наполягає на тому, що,
наприклад, морально-етичні цінності усвідомлюються людським індивідом
або ж як система абсолютних ідеалів, або ж як кодекс моральних правил і
формул («Кодекс вартостей»), або ж як спектр відповідних властивостей
людської душі, що реалізується через практичне втілення. Дослідник
підкреслює, що найвищою цінністю у структурі вартостей є Віра в Абсолют
Добра (Бога, Творця, первинну Таіну), з якої ці вартості і виводяться, і
надихаються.
По своїй внутрішній суті сьогодні, як і завжди, проблема педагогічної
майстерності невіддільна від духовно-інтелектуального стрижня головної
діючої особи в підготовці молодої людини і як професіонала, і як
громадянина, і як особистості, тобто – від ПЕДАГОГА! На наш погляд, цей
фактор є обов'язковою умовою не просто для подальшого розвитку, а саме
для виживання сьогочасного українського суспільства. Кожному індивіду
необхідно пам'ятати, що глибинний чинник духовного і соціального розвитку
будь-якого демократичного суспільства полягає у вищому призначенні саме
ВЧИТЕЛЯ, ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ якого взагалі не може існувати
без моральної Чистоти і Доброти його Душі і Розуму, як інтелектуальнодуховних чинників загальної життєздатності людини.
Необхідно відмітити також високий вплив наявного рівня інтелекту
педагога на розвиток його професійної самосвідомості, культури його
педагогічної ідентичності. На жаль, проведені дослідження рівня загального
інтелекту педагогів показують, що зі збільшенням досвіду педагогічної праці
він понижується [84]. Особливо великий негативний вплив на рівень і
динаміку інтелектуального розвитку вчителя чинять специфічні особливості
повсякденної педагогічної діяльності, індивідуально можливі досягнення
висоти рівня його професіоналізму та педагогічних здібностей, які в свою
чергу напряму залежать від соціально-економічних умов його вчительської
праці, соціального іміджу і величини виробничої завантеженості.
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Цінності культури педагогічної праці, як однієї з головних складових
загальної культури людського соціуму, поступово торують шлях розвитку до
різних прошарків суспільства, що знаходить своє історичне відображення в
різних епохах. Як на нашу думку, то особливо цінними для подальшого
творчого поступу українського суспільства має стати розвиток духовноінтелектуальної і екогігієнічної культури в педагогічному середовищі, як
найбільш

цінних

і

відповідальних

представників

гуманістичного

спрямування в процесі духовного розвитку підростаючого покоління. Адже
сааме для якісного рівня професійної педагогічної майстерності в сучасній
освіті необхідні такі внутрішні риси педагога, які б підсвідомо вирізняли
його з-поміж інших вчителів і створювали ауру духовної поваги навколо
нього, його професійної діяльності, заохочуючи до зростання сили
учнівського

прагнення

на

рівні

окремого

індивіда

брати

приклад,

наслідувати саме цього вчителя як певний ідеал, як взірець, як того, що
допоможе знайти вірний шлях в дорослому житті. Саме одним з таких, як на
наш погляд, досить вагомих аргументів на користь зростання рівня поваги до
вчителя і є рівень розвитку його духовно-інтелектуальної культури, який
досить специфічно і активно впливає на отримання якісних знань як на рівні
загальних, так і спеціальних предметних основ. Більше того, наявність
розвинутого інтелекту в поєднанні з високим рівнем загальної педагогічної
культури може допомогти вчителю у проведенні швидкого і якісного аналізу
не тільки з основ свого предмету, але й при оволодінні загальними формами
педагогічної

майстерності,

освоєнні

нових

технологій

взаємодії

в

педагогічному дискурсі, виявленні стереотипів і типологічних особливостей
своїх підопічних. Високий рівень індивідуального інтелекту і педагогічної
культури дозволяє вчителю значно легше адаптуватися в сучасному
соціально-педагогічному просторі. Можна сказати, що нерозривність
гармонійного поєднання Інтелекту і Культури Педагога - це взаємоцінні і
доповнюючі одна одну обов’язкові психологічні категорії педагогічної дії, що
мають знаходитись на авангардних місцях процесу розвитку особистості
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сучасного Педагога. Адже ще видатний гуманіст і Педагог Альберт Швейцер
підмітив, що «істинно мислячі – це, в першу чергу, глибоко моральні
люди»! [198] Зрозуміло, що перспективи гуманістичного розвитку людської
цивілізації значною мірою обумовлені і напряму залежать від актуалізації,
існуючих в глибині людської сутності духовно-інтелектуальних потенцій
homo sapiens.
В той же час Педагогам «за Покликанням» давно відомо, що «Розумне,
Добре і Вічне» декларативними методами, особливо за допомогою простої
ретрансляції знань, умінь і навичок, не передати, подібна методологія не
допомагає учням розуміти суть цих понять. Сучасні психолого-педагогічні
дослідження показують, що, в кращому випадку, при цьому подібні «сухі
знання» стануть маскою або ширмою для досягнення показово-тимчасового
успіху (грамот, регалій, чинів, підвищення зарплати
життєво-професійним

Призначенням

Вчителя,

тощо). Дійсним
його

професійно-

особистісної ідентифікації має бути творча підтримка і допомога учневі у
розкритті його неповторної індивідуальності як самобутньо-незалежного
гуманістично зростаючого людського індивіда.
В наш час для дослідників, що займаються проблемами психологопедагогічної творчості давно не секрет, що головний шлях до предметного
втілення індивідуальних наукових доробок в педагогічний соціум - духовноінтелектуальна самоорганізація кожного індивіда. Цей шлях пролягає через
розвиток світоглядних особистісних якостей вчителя, його здібностей,
бажання та вміння здобувати і використовувати нові знання - через духовне
наповнення і розвиненість інтелекту особистості у співдружності з
вольовими процессами.
Аналізуючи

само

поняття

«інтелектуальна

культура»

в

гуманістичному аспекті сьогодення [83], потрібно відмітити, що це має бути
пошук нових онтологічних і соціальних шляхів розвитку людини і
суспільства через глибоке вивчення цієї надзвичайно цікавої, але складної
для пізнання сфери людської психіки. Як на нашу думку, саме вона і є
113

головною для тих науковців, які займаються проблемами психології
творчості, обдарованості, ранньої інтелектуальної активності, тобто
дослідників-ентузіастів,
інтелектуально-творчого
інтелектуальної

і

які

присвятили

потенціалу

духовної

еліти

себе

людини
нації,

вивченню

енергетики

з

збереження

метою

накопиченню

сукупних

інтелектуальних і духовних скарбів людства: А. Айзенк, А. Анастазі, Д.Б.
Богоявленська, Г.А. Балл, А. Бине, Дж. Брунер,

Л.М. Веккер, В.І.

Вернадський, Н.Ю. Войтоніс, Ю.З. Гільбух, Дж. Гілфорд, К.М. Гуревич, В.М.
Дружинін, В.П. Зінченко, Г.С. Костюк, М.С. Лейтес, Ю.І. Машбиць, В.О.
Моляко, Ж. П'яже, Г. Селье, М.Л. Смульсон, Р. Стернберг, Б.М. Теплов, В.
Франкл, М.О. Холодна, К.Г. Юнг і ще багато інших.
Кожна людини має свій неповторний духовно-інтелектуальний
потенціал, але на жаль більшості людей на Землі майже невідомі їх
інтелектуально-творчі можливості, тим більше далеко не всім, навіть тим,
хто в силу різних причин має певні відомості про свої інтелектуальні
здібності, вдається творчо реалізувати їх протягом свого життя. Саме тому на
протязі всіх віків у людства все більш загострюється інтерес як до пізнання
цього дивного феномену, так і до відомих яскравих його носіїв - талантів,
геніїв та титанів людської думки. Так, свого часу античні греки
ототожнювали Розум з діяльністю Серця. У Платона це надіндивідуальне за
своєю природою творче начало, яке зближує людину з Божественим світом
і дозволяє пізнавати вищі речі за допомогою Розуму. Аристотель вважав
Розум всезагальною безсмертною сутністю на відміну від Душі. Душа у
кожного своя, а закони пізнання однакові для кожного людського індивіда. В
середні

віки,

інтелект

слугував

існуючій

теологічній

доктрині

і

використовувався, в основному, для підтвердження правдивості релігійних
догматів. Це суттєво обмежувало сферу його використання, хоч вся
середньовічна богословська філософія в ідеалі грунтувалась на поглядах
Аристотеля («Органон»).
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З часом поняття «інтелект» змінювало своє значення і місце
знаходження та використання. Розумову діяльність почали

вивчати як

епіфеномен роботи мозку, як щось таке, що можна виміряти за допомогою
різноманітних психологічних тестів

(ІQ). Так, починаючи з ХХ ст. в

розвинутих країнах почався інтенсивний відбір до вищих навчальних
закладів, на особливі види діяльності, певні роди військ індивідів за
допомогою розроблених показників рівня IQ.
На сьогодні в науковому плані існує декілька загальновідомих підходів
розгляду

питання

інтелектуальної

культури.

Так,

значна

кількість

дослідників в своїх працях прямо пов'язують талант, творчість, творчу
людину саме з величиною її інтелекту. Відомі теорії, що наявність високого
інтелекту людського індивіда розуміють через наявність у нього значних
відхилень в психічному здоров'ї, даному йому від Природи. Так, наприклад,
було “знайдено” психопатологічні риси у Леонардо да Вінчі, Людвіга ван
Бетховена, Л.М. Толстого, Ф.М. Достоєвського, М.В. Гоголя та серед деяких
інших славнозвісних і геніальних особистостей. В свій час була навіть видана
книжка Чезаре Ломброзо, яка так і називається: «Геній і безумство» [86], де
саме і наводились подібні приклади.
Як на наш погляд, дослідники досить вільно трактували в своєму
заочному аналізі риси особистості відомих геніальних людей, особливості їх
конституційного і психічного складу з погляду існуючих на той час знань про
діапазони людської “норми”. Вказаний аналіз величину відхилення, перш за
все, пов'язував з величиною успіхів в якомусь виді професійної діяльності,
що надалі слугувало характеристикою індивіда як видатного творця,
видатного представника людського роду. Наприклад, один із вище вказаних і
найбільш відомих психологів світу Зігмунд Фрейд в своїх наукових роботах
розглядав творчу енергію людини як вияв її сексуальної енергії «лібідо», яку
він вважав універсальною субстанцією для живих істот [181, 182].. Ця теорія
дозволила

його

послідовникам

і

надалі

розвивати

думку

про

прямопропорційну залежність таланту і успіхів в творчій діяльності людини
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від закономірності вияву різновиду енергетичної величини субстанції
«лібідо».
Були також і інші дослідники, які за наявністю «шишок» (випуклостей
на черепі) визначали здібності кожного окремого індивіда як претендента на
геніальність. З цього приводу виникла навіть ціла наука - френологія.
Наприклад, хіроманти за лініями руки, в свою чергу, а астрологи – за
впливом небесних зірок на персональний гороскоп людини, що складався під
час її народження, також робили свої «глибокомудрі» висновки про інтелект
і людську долю індивіда.
Багатьма дослідниками проводились наполегливі спроби вивчати
тільки якусь одну головну рису характеру або темпераменту, один якийсь
компонент видатної людини для розуміння її геніальності. Так, наприклад, з
цією метою французький вчений Є. Тулуз спробував розкласти особистість
Е. Золя на окремі компонентиі, але – геній зник! [79].
Можна ствердно зазначити, що подібні варіанти з виділення якоїсь
однієї чисто специфічної якості геніальності окремого людського індивіда
також не привели до великого творчого успіху. Натомість, з'являється цікава
гіпотеза «природної випадковості», яку висунув в свій час американський
фізик і письменник Ф. Хойл. На його думку, - кожна людина геніальна в
якійсь окремій галузі науки, мистецтва, людському індивідові потрібно лише
знайти себе, а допомогти цьому може – випадок . Ця «геніальна» ідея
виявилась дуже корисною для підтримкм матеріалістів, - адже тут піддається
сумніву надзвичайно приваблива філософська гіпотеза Платона про
геніальність як подарунок Долі («Дар Богів»).
На превеликий жаль для прибічників здорового способу життя, серед
існуючих даних між наявністю високого творого потенціалу і інтелекту
(високим вважається показник вище 130 ум.од.), що наводить в своїй роботі
американський психолог К. Кокс [79]., при аналізі біографій 300 відомих
представників науки, мистецтва, суспільних діячів і полководців, відсутні
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відомості про наявність прямої кореляції між здоровим способом життя і
високою здатністю до творчості (геніальністю) визначних особистостей.
Потрібно сказати, що певний дискусійний вклад в цю проблему внесла
і

статистика

як наука про

теоретично можливі

закономірності

(випадковіть) появи різноманітних величин і явищ. Так, зокрема, деякі її
статистичні викладки вказують на існування в часі (особливо взимку) так
званих піків народжуваності геніальних людей.
Сьогодні багато хто з дослідників приходять до думки, що більшість
цих теорій взагалі не мали під собою справжньої наукової обгрунтованості і
залежали, в основному, від певних знань і умінь, культури тогочасного
населення – а особливо, на наш погляд, від вправності «переконань» самого
демонстратора.
І все ж, виникає питання, які визначні риси характеру відмічаються у
творчої людини, що можна було б запозичити для ефективної розробки
вказаної проблеми?

Сучасні аналітики серед

найбільш характерних

признаків, як для визначних особистостей, говорять, що слід виокремити в
першу чергу:
1. Унікальну цілеспрямованість в досягненні своєї мети, що
примушує окрему особистість цуратися реальних можливостей здобутку
матеріальних благ, високого суспільного положення, усвідомлено відкидати
фіміам слави або влади. Більше того, таких людей зазвичай серед людського
суспільства

вважають

«диваками»,

«хворими»

і

навіть

«суспільно

шкідливими». Досить нагадати лише деякі відомі факти з нашої історії:
Джордано Бруно – багаття Дж. Байрон, О. Герцен, О. Пушкін, Т. Шевченко
- заслання, а скільки справжніх талантів пройшло через клініки для душевно
хворих або були фізично знищені за таємними наказами? Як на наш погляд,
вказана риса характеру грунтується на надзвичайно рідкісному сплаві, тій
особливій сукупнусті індивідуальних мотивів творчої особистості, які
націлені на досягнення вищої мети, але відомі лише самому Творцю.
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2. Сучасні науковці і дослідники талантів говорять також про
наявність у визначних особистостей такої необхідної для творчої і
інноваційної діяльності риси, як відсутність закляклості мислення,
особливо в інтелектуальному і соціальному аспекті їх творчості, та вкрай
низьку

їх

пристосовуваність

в

консервативному

середовищі,

непіддатливість тиску оточення, незалежну самооорганізацію і самооцінку,
відхід від так званої “норми” соціальної поведінки. Результатом цього
симбіозу може бути відома риса характеру творчої індивідуальності, яку
сміливо можна назвати “антиконформізм”. Саме вона, на думку багатьох
дослідників, і дозволяє справжній творчій особистості бути гнучкою в разі
нагальної потреби, швидко переключатися і здійснювати вирішення складних
творчих завдань.
3. Третьою головною рисою характеру творчої особистості, яка
одночасно слугує і умовою успішної інноваційної діяльності як в наш час,
так і в прийдешні віки, є свобода від внутрішніх самообмежень і захистів.
Стосовно цієї особистісної риси Анрі ле Шательє писав: ”Людей, які здатні
змінити свою попередню думку, дуже мало. Однією з причин успіху Клода
Бернара і Луї Пастера була наявність у них саме цього дару. Маючи палку
уяву, вони кожного дня виковували нові гіпотези, але, коли останні
спростовувались в експериментах, вони легко відмовлялись від них” [75].
Інший відомий вчений радянського періоду Б.М. Кедров також вважав [76].,
що головна суть досліджуваного явища захована від вчених завісою, яку
потрібно відсунути. Але вирішити це нелегке завдання заважає, як правило,
догматичне мислення.
На цю ж якість, але вже дещо з іншого боку вказують і сучасні
психогігієністи. Багато хто з них приходить до думки, що людина, яка
завантажена

напруженою

розумовою

працею

повинна

систематично

відпочивати, адже творчій людині надзвичайно шкідливе перевантаження її
мозку “надмірною” інформацією. Надлишок інформації веде до інерційності
творчого мислення, зменшує енергетичний потенціал і закінчується
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мисленєвою догматичністю. Нервова і інші системи людиничас від часу
потребують відпочинку, особливо перемиканням своєї уваги на різноманітні
форми фізичної і розумової діяльності. Відомо, що творчий підхід до цього
явища був властивий багатьом талановитим вченим: Г. Галілею, Р. Декарту,
М. Ломоносову, Лейбніцу та ін. Так, наприклад, психіатр В.М. Бехтерєв
писав вірші, хімік Д.І. Менделеєв був автором статей з теорії малювання,
фізик Альберт Ейнштейн захоплювався грою на скрипці, а геніальні
особистості, відомі нам з історії, мистецькі таланти минулого – Леонардо да
Вінчі, В. Гете, А. Бородін – мали особисті визначні наукові заслуги перед
суспільством [79]..
Деякі сучасні дослідники ратують за вузьку спеціалізацію, як панацею
від розумового перевантаження. На їх думку, досить вузька спеціалізація
(глибокі знання в своїй галузі), але широкий світогляд в інших сферах
людського Буття мають вирішальне значення при розв'язанні творчих
проблем людського сьогодення. Щоправда, не існує теорій без виключення,
адже відомо, що і Д.І. Менделеєв в період створенння своєї універсальної
періодичної системи хімічних елементів не пам'ятав всіх її символів а
комозитор Берліоз не володів на професійному рівні ні одним музичним
інструментом, відомі ж всім Едісон, Уайт, Дарвін, Горький взагалі не мали
професійної кваліфікації, вони були самоучками.
Зрештою, розуміння інтелектуальної обдарованості невід'ємною
складовою входить до загальної теорії духовно-психологічної культури
педагога, яка зумовлює його

творчу продуктивну працю в процесі

професійної культурної ідентифікації.
З іншого боку, сама трактовка поняття «інтелектуальна культура»
для науковців є досить неоднозначною. Так, наприклад, в філософському
словнику [187] поняття «інтелект» розкривається як розум, здатність до
мислення, мисленеві особливості людини. Що стосується історії походження
самого поняття «інтелект», то вчені вважають, що воно походить від
латинського слова intellektus – пізнання. Це можна зрозуміти як певний засіб
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або інструмент, за допомогою якого людина пробує пізнати і усвідомити
навколишній світ і саму себе.
Сучасні дослідники розрізняють декілька основних підходів в
розумінні поняття «інтелект»:
1) біологічний – як здібність усвідомлено пристосовуватись до будьякої нової ситуації
2) педагогічний – як здібність до навчання
3) структурний – як здатність адаптації засобів до мети (за А. Боне),
тобто як сукупність тих або інших здібностей індивіда.
Виходячи з вищевказаних позицій щодо інтелекту, сучасна педагогічна
культура - це індивідуально-адаптаційне професійне вміння вчителя
(симбіоз здібностей і можливостей) до повноцінного особистісного
розвитку і адаптації при змінах зовнішнього і внутрішнього середовища, це
творча передача життєво важливих знань, умінь і навичок підростаючому
поколінню в процесі засвоєння і трансформації досягнень попередніх
поколінь. З іншого боку, важливе значення у розвитку інтелектуальної
культури особистості педагога мають не тільки його здібності до засвоєння
теоретичних і практичних, логічних і спонтанних компонентів досвіду, але і
переконання, життєві цілі, цінності і стосунки з внутрішнім і навколишнім
середовищем. В цьому аспекті педагогічна культура вже давно виступає як
динамічний і активний процесс адаптації та творчого розвитку до
постійно змінних зовнішніх умов життєдіяльності, як процес засвоєння,
відображення

(інтеріорізації-екстеріорізації)

і

передачі

суспільних

людських цінностей (духовних, термінальних, ментальних) за допомогою
зовнішнього і внутрішнього освітнього середовища від Педагога до
свідомості підростаючих поколінь. Необхідно також зазначити, що в
багатьох випадках вона актуалізується як індивідуалізована здатність, як
особливе психічне утворення з подальшою самореалізацією в особистому
житті і професійній діяльності.

Ефективність і варіативність творчої

адаптованості кожного педагога значною мірою залежить від внутрішньо
120

гармонізованих чинників його особистості, що певним чином впливають на
його вчинкову діяльність в навколишньому просторі. В багатьох випадках
саме від гармонізації цього психічного утворення і залежить майстерність
педагогічної діяльності того чи іншого фахівця.
В свою чергу, науковий підхід до поняття «культура» не виключає
розуміння її як соціально-індивідуального явища, коли певний індивід не
відділяє себе від колективних основ загальної поведінки (системи правил,
норм, заборон, ), тобто соціуму, але одночасно представляє і можливості
своєї індивідуальної особистості, як індивідуального представника якоїсь
групи. Крім того, розглядаючи якісь певні часи, періоди, епохи життя людей,
можна з деяким допущенням виділяти і культуру того чи іншого часу, того
чи іншого соціуму - загальнолюдську культуру, що забезпечує цілісність
існування тієї чи іншої групи людей, які об’єднані поведінкою, ставленням
до навколишнього світу, спільними механізмами співіснування, культурними
ареалами, зрештою - історичною пам’яттю. Досить часто культура виступає
в якості суттєвого регулятивного доповнення при необхідності вирішенні
задач в екстремальних обставинах життя, тобто знімає складності і
протиріччя душевно-інтелектуальної сфери людської особистості.
Сьогодні політична врегульована і державно обумовлена система
навчання і виховання формує за допомогою засобів масової інформації і
інших соціальних регуляторів структуру і наповнення так званої «соціальнокультурної особистості». На думку відомого дослідника-культуролога
Ю.М.Лотмана «культурна особистість» - це цілий замкнутий імманентний
світ, що має свою внутрішню структурно-семиотичну організацію, свою
пам'ять, індивідуальну поведінку, здібності і механізми саморозвитку. Саме
тому, в кінцевому аспекті, культура, як цілісний організм, представляє
собою

інтеграцію

побудованих

по

зразку

окремих

особистостей

структурно-семіотичних утворень і системи комунікаційних зв’язків
між ними [87].
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Як уже вказувалось, система державних соціальних зв'язків старається
сформувати через свої соціально-інтелектуальні механізми та соціально
вагомі суспільні ідеали культуру кожного громадянина як соціального
індивіда, як колективної особистості. На поверхню суспільства, в першу
чергу, державницьких педагогічних інституцій, покладають формування
функції загальносуспільного ідеалу, як функції регулювання соціумом на
рівні держави, як систему соціально регулятивних цінностей кожної
підростаючої особистості.
Підсумовуючи проведений аналіз розгорнутої проблеми можна
зазначити, що процес культурної особистісно-соціальної ідентифікації
людства за допомогою Педагога, виступає в якості эволюційного
механізму виживання сучасної людини в соціумі. Саме за допомогою цього
створеного суспільством соціального механізму і рухається

ПРОГРАМА

ЕВОЛЮЦІЇ ЛЮДСТВА (по незрозумілій до сих пір «спіралі життя») –
можливо «методом проб та помилок» (методом «зворотного зв’язку»). Але
все, в більшості випадків, розуміється з великим особистим запізненням!
Існуючий соціальний механизм особистісно-професійної культурної
педагогічної ідентифікації в динаміці свого розвитку постає перед нами
сьогодні не просто як «механизм зворотного звязку з випередженням», а
як

новий

вид

інтегрування

«Програми

надзвичайно

Еволюційного

актуальної

резервування»

–

через

інформаційно-важливої

своєї

складової в духовно-інтелектуальній системі розвитку індивіда, і на її
основі - моделювання-апроксимації знання бажаного в Майбутньому!
Починаючи з ХХІ століття, часу «епохи кардинальних змін», часу
«перезавантаження суспільства», особливо важливим саме в педагогічному
ракурсі для будь-якої держави, стає соціальний вид культурно-педагогічної
ідентичністі, за допомогою якого проходить суспільне прилучення
підростаючих

поколінь

до

гуманістичних

духовних

і

соціальних

цінностей культури людської цивілізації. В наш час вказані цінності не
можуть бути пов’язані тільки з прагматичними матеріальними запитами
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молодіжної субкультури, що вже довгий час знаходиться в пошуках своєї
гуманістичної основи. Зрозуміло, що норми і цінності субкультури сучасних
підлітків і юнаків на поверхні своїх відносин є здебільшого груповими, як
певного роду уподібнення або сприйняття якимось суб’єктом групових
стандартів. Звичайно спочатку, це сприяє розвитку самосвідомості молодої
людини як члена молодіжної групи, а надалі – через механізми самооцінкиідентифікації, і становленню його соціально-особистісної та статево-рольової
ідентичності в будь-якому колективі. У процесі постійного міжсуб'єктного
спілкування, проходження емоційно-когнітивного самоототожнення індивіда
з членами референтної групи, кожен суб’єкт ідентифікації дістає можливість
вирізняти себе індивідуально з-поміж Інших, подібних до себе.
соціально-психологічній

індивідуально-груповій

Саме в

нерозривності

і

проявляються дві сторони (два обличчя) одного і того самого процесу
формування ідентичності підростаючої особистості:
1) ототожнення себе з іншими й
2)

усвідомлення

неповторності

образу

власного

«Я»,

своїх

індивідуально-типологічних особливостей.
Саме в цьому психологічному аспекті, як прояву важливого механізму
соціогенезу індивіда, зазначена культурна ідентичність сучасного педагога
представляє

собою

повністю

усвідомлюваний

процес

ототожнення

суб’єктом самого себе з іншим суб’єктом або з групою-взірцем на основі
культурно-професійного, але індивідуального духовно-ціннісного ставлення
до учнів.
Починаючи

ще від

рівня неусвідомлюваності

(за принципом

ототожнення) культурна ідентичність педагога може виконувати роль
повного злиття власного «Я» з образом іншої особи (учня) - «Я – це він», або
здійснювати доповнення

своєї

особистості

певними

якостями, що

притаманні іншим - «Я - як він» і - «Я - для нього». Високий рівень
усвідомленого ототожнення себе з іншою особою в цілому або включення
в образ власного «Я» окремих її якостей є проявом особистісної
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зацікавленості педагога до цієї особи та розвитком емоційно-мотивованих
зв’язків з нею.
На думку психологів, у процесі особистісно-культурної ідентифікації
«учень-педагог» учнем запозичуються не лише зовнішні форми поведінки
педагога як індивіда для наслідування, але й виникають певні внутрішні
передумови для формування ціннісних орієнтацій, світоглядних уявлень
деяких інших особистісних структур з боку вмотивованої до взірця особи. В
усі часи саме на основі розвитку особистісної культурної ідентифікації
здійснюється свідомий процес прийняття молодою людиною існуючих у
суспільній групі (клас, школа, група) цінностей і норм, а також успішний
рівень взаєморозуміння всіх її членів в процесі діалогічної комунікації від
«педагог-учень» до «учень-педагог»!
З науково-практичної точки зору розглядаючи процес культурнопрофесійної ідентифікації в педагогічній практиці, та її результат, як
«культурно- педагогічну ідентичність», через призму пізнавальної складової
«педагогічної дії», необхідно відмітити, що в цьому аспекті сама
«культурно-педагогічна ідентичність» виступає:
1)

в

ролі

свідомо

цілеспрямованого

процесу

педагогічного

зіставлення внутрішньої культури одного суб’єкта з іншим, (за
сукупністю певних ознак чи властивостей)
2) як певний культурно-педагогічний прийом, за допомогою якого
встановлюється

позитивна

ідентичність

(тотожність)

субєктів

педагогічної дії чи, можливо, як її зворотній бік - негативна культурнопедагогічна ідентичність суб’єктів комунікації.
Зрозуміло, що в складних соціальних умовах, тим більще, на перших
порах своєї професійної діяльності, не кожен молодий фахівець, навіть
маючи хорошу педагогічну освіту, здатен стати майстром педагогічної дії.
Професійна майстерність сучасного вчителя (викладача) далеко не завжди
зводиться навіть до якісної в академічному відношенні педагогічної
підготовки у кращих вищих педагогічних учбових закладах. Власне, навіть за
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наявності відповідних індивідуальних властивостей у суб’єктів педагогічного
процесу і створення необхідних соціальних умов їх розвитку, майбутня
індивідуальна культурно-педагогічна дія – це не просто професійна
підготовка до відповідного рівня освіти, це спосіб життя індивіда як
відповідальної особистості, що сумісний її внутрішньому духовному
поклику

і

соціально-особистісним

детермінантам

(біологічної,

психологічної і соціальної зрілості) представника педагогічної професії.
Саме

тому,

нерідко

«ідентичність»,

в

соціально-педагогічній

«Я-ідентичність»,

практиці

«Я-концепція»

поняття

застосовується

психологами в процесі вивчення взаємин у класних колективах та виділення
типології потенційних лідерів.
В роботах «Розщеплене Я» та «Я і інші» Лейнг, розробляючи питання
ідентичності, вводить до теоретичних ідей Е.Еріксона новий фактор
компліментарності. Автор вважає цей фактор одним із визначальних, для
ідеї ідентичності і наголошує на тому, що всі існуючі ідентичності
вимагають в свою чергу - «значимого Іншого». Так, наприклад, для того,
щоб жінка стала матір'ю, саме дитина має дати їй ідентичність матері. Лейнг
наголошує, що тільки в тісних стосунках з Іншими і формується певна
особистісна ідентичність індивіда. Але в цій тісній взаємодії сама
ідентичність може бути і діаметрально протилежна: бажана-небажана.
Фактор компліментарності виступає тут як основна риса діалогічної
взаємозалежності для розвитку процесу ідентифікації. А виникаюча
взаємозалежність, в свою чергу, є безпосереднім культурним надбанням у
діалогічно-рольовій взаємодії, як фактор допомоги процесу учіння двох
суб’єктів (ведучий-ведомий, вчитель-учень). З цієї позиції, можна казати і
про

виникаючу

культурну

педагогічну

ідентичність,

як

про

компліментарну відповідність іншим вже існуючим до педагогічної освіти
ідентичностям. Можна вважати, що саме в педагогічному процесі має бути
обов’язково присутнім акт взаємоприйняття.
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Процес взаємин різних особистостей, як акт взаємосприйняття, акт
взаємоідентифікації, як зустріч-взаємодію культур двох різних суб’єктивних
світів активно розглядає також і теорія інтерсуб’єктивності (Р. Столороу,
Б. Брандшафта, Д. Атвуда). При цьому вказані автори спираються на
психоаналітичні концепції Кохута і виділяють, як і він, три наступні головні
компоненти цієї теорії:
1) емпатичний (чуттєвий), де головну роль відіграє інтроспекція к
метод дослідження
2) верховенство досвіду «Я», як переживання себе
3) поняття «Я – об’єкту» і «Я – переносу».
Вперше

поняття

«інтерсуб’єктивність»

прийшло

в

теорію

ідентичності з феноменологічних робіт Е. Гуссерля. Він розумів його як
структуру суб’єкта, де одне індивідуальне «Я» взаємодіє з досвідом іншого
індивідуального «Я». На думку багатьох науковців, в процесах еволюції
людини і інтегративної оцінки індивідом себе головну розвивальну роль
відіграють інтегративні процеси афективного сприйняття дійсності. Саме
тому, афективність, як внутрішнє переживання, постає як головний
фактор при пізнанні дитиною навколишнього світу і себе в ньому, як
переживання людиною самого себе і значимих Інших. Воно є тим першим
«кристалізаційним досвідом», який програмує подальшу поведінку дитини в
цьому світі, і є творенням її першої психологічної структури «Я». На погляд
дослідників, структура «Я», як і в теорії Кохута, представляється у вигляді
двополюсної моделі:
1) полюс амбіцій (ексгібіціоністське «Я»)
2) полюс ідеалів (архаїчно-ідеалізований «Я – об’єкт»).
Коли у людини сильно загострені ці полюси (амбітність-нарцисизм),
то, незалежно від розуміння ситуації, вона буде шукати в стосунках з Іншими
дзеркальне підтвердження своєї сили, розуму, краси і т.п. За великим
рахунком цей безперервний пошук майже завжди приречений на невдачу,
оскільки навколишній світ дуже відрізняється від світу уявного, або від того,
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що

віддзеркалюється

в «кривому зеркалі

короля». Частіше всього,

результатом цього пошуку є виникаюча психічна травма, що призводить до
перенапруження захисних механізмів індивіда, внутрішніх і зовнішніх
конфліктів, зриву, а в крайньому випадку - до складного психічного
захворювання.
Питання культурної ідентифікації і самоідентифікації педагога є не
тільки основною ланкою в міжсуб’єктній взаємодії «вчитель-учень», воно
слугує головним механізмом свідомого сприйняття культури професійної
самоідентифікації (Дж. Мід). При цьому важливим фактором ефективної
педагогічної взаємодії в концепції ідентифікації є розуміння того, що
неусвідомлена ідентичність несе в собі комплекс позитивних очікувань, які
можуть бути засвоєні суб’єктом комунікації у процесі спільної взаємодії з
соціально

адекватною

(значимою)

групою,

об’єктом

наслідування

(ідеалізації) тощо. Активну роль при цьому відіграють стиль и методи
спілкування,

внутрішні

уподобання,

новітні

психологічні

техніки

аргументації, особистий приклад. Усвідомлена ідентичність, в першу чергу,
є результатом розумінням проведеного аналізу того, наскільки фігура
педагога відповідна (тотожня) внутрішнім очікуванням учня з точки зору
його індивідуальної оцінки педагогічної майстерності вчителя і його
духовних якостей. Сам вчитель як активний суб’єкт педагогічної взаємодії
має наблизити і перевести неусвідомлену ідентичність учня в її усвідомлене
русло, зменшуючи відстань між потенційними і реальними знаннями в
процесі взаємокомунікації.
Багато хто з авторів, що займаються дослідженням проблеми
ідентичності людського індивіда, виділяють в структурі ідентичності окрім
особистісного і соціального,

ще і її ціннісний компонент (ціннісну

підструктуру), що має особливе значимість для розвитку педагогічної
культури. Так, з погляду цих дослідників ціннісна підструктура має
дискретно-погоджувальний характер і показує двоїстість особистісних
цінностей людського індивіда. Тобто, ця ціннісна підструктура:
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1) показує їх із суб’єктивного боку - такими якими би індивід хотів
би їх бачити сам
2) відображає їх об’єктивний бік, тобто такими, якими вони є в
дійсності.
В цьому контексті, наприклад, К. Камільєрі в своїх дослідженнях
говорячи про «погодження ідентичностей» вказує на значимість саме для
ціннісної ідентичності:
а) сумації цінностей різних культур
б) редукціоністських технологій.
До

технологій

редукціонізму

К. Камільєрі відносить такі

індивідуальні методології:
1) переосмислення (пошук позитивного при втраті ідеального)
2) дисоціації (компромізм у критиці негативних особистостей при
однаковій оцінці методів взаємодії) та
3) оновлення (творча переробка традиційних цінностей).
Необхідно також зазначити в цьому аспекті, що ефективність і
продуктивність саме педагогічної ідентифікації буде залежати від того:
а) наскільки структура і зміст педагогічної майстерності вчителя
відповідають запитам учня як особистості
б) чи розуміє сам педагог, яким саме взірцем він слугує для своїх учнів.
Дослідники

відмічають,

що

при

існуючих

варіантах

різких

розбіжностей, досить часто виникають непродуктивно обумовлені системи
цінностей, негативні ціннісні ідентифікації, значна переоцінка власних
можливостей і своєї педагогічної майстерності.
В наш час, поки що, не існує психологічно розробленої і державно
узаконеної, практично опрацьованої моделі для підготовки фахівців
педагогічної галузі. В той же час, в ній, на думку психологів і педагогів,
мають бути враховані не тільки психологічні структури і рівні складності
педагогічної освіти, але також і зміст та сучасні критерії готовності до
неформальної та творчої професійної діяльності. На сьогодні ж в цьому
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плані відсутні навіть продуктивні методики відбору до педагогічної професії,
а також не відпрацьована динаміка еволюційного поступу основних етапів
його педагогічної ідентичності.
З позицій сучасної педагогічної науки педагогічна культура виступає
як сутнісна характеристика особистості педагога здатна до творчої
продуктивної діяльності в симбіозі «вчитель-учень». Культурологічна
характеристика психолого-педагогічної дії має проходити в розумінні
нерозривного поєднання

трьох важливих сторін попереднього зростання

будь-якого людського індивіда:
1) психології знання всіх кризових періодів його розвитку
2) наявності духовно-інтелектуальних цінніних орієнтирів
3) екогуманістичного ставлення до навколишнього світу.
На

концептуальному

рівні

досить

важливо

розглядати

розвинутість професійної ідентичності педагога як результат прояву
активації наявного в структурі особистості педагога
внутрішньо-суб'єктивного

комплексу

когнітивних

і

специфічного
мотиваційних

психічних новоутворень, які, за умови емотивного і соціального
підкріплення, ґрунтуючись на позитивній спрямованості його духовних
якостей, поступово формують ефективні операційні складові Майстрапедагога

наставника

підростаючого

покоління,

проявляючись

в

творчості його педагогічної дії через специфіку якостей особистості
самого педагога, його педагогічної культури і наявності високого рівня
педагогічної майстерності.
Можна гіпотетично стверджувати, що проведений аналіз досліджень з
теорії культурно-професійної ідентичності відбувався в історичному
аспекті з різних концептульних позицій та теоретичних підходів:
соціологічної,

психоаналітичної,

психоаналітичних,

психосоціальних,

когнітивної,

гуманістичної

культурологічних,

та

особистісно-

системних. Кожен підхід як і кожна теорія збагачував теорію і практику
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розвитку культурно-професійної педагогічної ідентичності на своєму рівні,
припускаючи,

що

культурно-професійна

ідентичність

особистості

педагога переживається як особистісна ототожнюваність людського
індивіда зі значимими Іншими і собою в неперерності Часу і Простору
свого індивідуального професійного існування, у взаємодії з собою і
значимими Іншими, у розумінні себе через Інших і Інших через себе, як в
особистому житті педагога, так і в процесі його культурно-професійної
взаємодії з учнями.
Проведений аналіз спеціальної науково-педагогічної літератури за
вказаною темою (А.А. Бодальов, Л.С. Виготський, Є.В. Єгорова, В.М. Розин,
Н.В. Чепелева, Е. Кант, З. Фрейд, Е. Еріксон, К. Ясперс, Дж. Мід та ін.)
показує, що культурно-професійна ідентичність педагога може мати
різноманітні види, через внутрішню спрямованість та різноуособлені
соціально-економічні і гуманістичні статуси (соціальна, професіонльна,
сімейно-рольова, етнічна, педагогічна і т.п.). Цілісний процес культурної
ідентифікації педагога може відбуватись як на усвідомленому, так і на
неусвідомленому рівні. Розробники теорії ідентифікації Е. Еріксон, А.
Миндел, Дж. Мід та ін. вважають, що на неусвідомленому рівні, вторинне Я
може бути в активній протидії з первинним Я (актуальним Я) на
усвідомленому рівні, породжуючи там самим необхідність появи криз
ідентичності і їх подальше вирішення.
В

координатах

своєго

простору

і

часу

культурно-професійна

ідентичність як індивідуалізоване психічне утворення, знаходиться в
процесі пошуку і самотворення, тому носить досить нестійкий динамічнопроцесуальний характер, має свої види, стадії, рівні та ціннісні критерії їх
виділення. В міру проходження майбутнім вчителем якісної професійної
підготовки,

навчально-виробничого

процесу

культурно-професійної

педагогічної ідентифікації, в структурі особистості педагога відбуваються
досить суттєві зміни його «Его-ідентичності» («Я-образ», «Я-концепція»),
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що кардинально впливає на розвиток його професійної самосвідомості і його
професійне самостановлення («Я-професійне»).
Отримані результати

наукових досліджень із вивчення ціннісних

підходів до розвитку психолого-педагогічної культури сучасного педагога
(Г.О. Балл, В.С. Біблер, І.А. Зязюн, Я.Л. Коломінський, Г.С. Костюк, Д.
Мацумото, А. Тойнбі, С.Л. Франк, Л.О. Хомич, О. Шпенглер та ін.,
дозволили визначитись також і автору у деяких концептуальних складових і
подальших перспективних планах щодо розробки Програми наукового
дослідження культурної ідентиності сучасного педгога. Так, за задумом
дослідника, сучасні навчально-виховні Програми підготовки майбутніх
вчителів у вищих педагогічних закладах України, в першу чергу, мають
передбачати:
1) поетапне і системне вивчення психологічних закономірностей і
механізмів

психіки

дитини,

індивідуально-поетапного

розвитку

її

індивідуальної ідентичності на рівні всіх вікових категорій
2) всебічний розвиток духовно-інтелектуальної культури майбутніх
педагогів
3)

ситематизацію

вектора

викладання

предметів

педагогічної

підготовки в бік розвитку екогуманістичної свідомості майбутніх вчителів.
Крім того, до підготовки з спеціальних дисциплін, у Програму має бути
включено психолого-педагогічний тренаж з підготовки професійних навиків
студентів вищих педагогічних учбових закладів до наукового теоретичного
пошуку, до складання експериментальних програм індивідуальної роботи з
майбутніми учнями, до узагальненого аналізу та синтезу результатів
отриманих матеріалів із проведених психолого-педагогічних досліджень з
учніми.
На наш погляд, сучасна розроблювана Програма дослідження
професійно-культурної ідентифікації кожного педагога має бути спрямована
на:
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1) здійснення глибокого методологічного аналізу таких понять як:
«культура», «ідентифікація», «ідентичність», «культурна ідентичність»,
«педагогічна культура», «педагогічна майстерність», «духовна культура
педагога», «інтелектуальна культура педагога»
2) виділення та розробки плану розвитку для кожного майбутнього
педагога новітніх методологічних рівнів його культурної ідентифікації
(філософського, духовного, екогуманістичного, психологічного, педагогічного
та технологічного)
3)

пошук

актуальних

шляхів

якісного

покращення

психолого-

педагогічної культури кожного педагога
4) допомогу в актуалізації психологічних механізмів і закономірностей
розвитку культурної ідентичності зростаючих педагогів
5) виділення, наукову розробку та опробацію діагностичних засад
духовно-інтелектуального
особистості

педагога

потенціалу

психолого-педагогічної

у різноманітних

представників

культури

освітянського

континіуму.
Підвищення

існуючого

рівня

психолого-педагогічної

культури

педагогів можна досягнути через актуалізацію в кожному педагогічному
навчальному закладі ціннісно-креативного підходу до підбору і розвитку
різних видів ідентичності майбутнього педагога, де серед головних ми
виділяємо

потребу

в

духовній,

самоідентифікації як приорітетних

екогуманістичній

та

культурній

видах педагогічної ідентифікації

особистості в руслі сьогодення.
Узагальнюючи вищесказане, необхідно зазначити основні позиції
дослідника. При розробці концепції професійного підбору, розвитку
культурної ідентичності майбутніх вчителів, необхідно враховувати декілька
основних психолого-педагогічних моментів:
- наявність емотивного зв'язку особистості вчителя з
-

його учнями

сформованість вектора гуманістичної спрямованості педагога
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повноту і цілісність когнітивної, мотиваційної і операційної

-

складової в структурі особистості вчителя
наявний рівень еколого-гуманітичної складової педагога (за В.І.

-

Вернадським)
існуючий рівень психолого-педагогічної культури вчителя.

-

Вказаний підхід передбачає не тільки розробку нового методологічного
обгрунтування навчально-виховного процесу, навчальних планів і програм в
підготовці

педагогічних

кадрів,

але

й

відповідного

законодавчого

впровадження до педагогічного простору фахових спеціалістів психологічної
служби з вибору професії, розвитку професійної ідентифікації, починаючи
ще з підліткового віку. Нові концептуальні основи підготовки педагогів, на
нашу думку, мають відображати також всі ті позитивні зміни, що відбулися у
світовій

системі

психолого-педагогічної

царини

за останній період.

Означений концептуальний підхід створює нові зовнішні і внутрішні умови
не тільки для самопізнання, але і для самореалізації всіх бажаючих стати
справжніми педагогами, спонукає внутрішню потребу творчих індивідів до
самовиявлення, самовдосконалення свого професійного вибору.
ПІСЛЯМОВА
Насьогодні

педагогічні

ВУЗи

і

педагогічні

університети

є

завершальною стадією підготовки молодих спеціалістів до навчальновиховної діяльності підростаючої молоді. Саме тут закладаються головні
ціннісні елементи майбутньої педагогічної майстерності

(мистецтва

педагогічної дії), тут проходить перша апробація якостей соціально зрілої
особистості. Сучасній педагогіці потрібна науково-теоретична допомога в її
переході на рейки гуманістично-культурної перебудови, на рейки культурної
ідентифікації педагогічної професії. Це потребує значної перебудови всіх
навчально-виховних Програм у підготовці і перепідготовці педагогічних
кадрів, зміни підходів до навчальних дисциплін не тільки у педагогічних
ВУЗах, але також і в інших навчальних закладах, починаючи з молодших
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класів загально-освітньої школи. Молодий вчитель, випускник педагогічного
закладу, по своїй суті, є унікальним фахівцем, оскільки саме від нього багато
в чому залежить майбутня перспектива розвитку його учнів, всього
суспільства. Повсякчасна психолого-педагогічна допомога педагогічній
молоді потрібна не тільки в навчально-виховному процесі її підготовки,
засвоєнні учбової програми, але і, що хотілось би знову підкреслити, у
духовно-інтелектуальному

вихованні

її

індивідуального

ставлення

до

навколишньої дійсності, до соціуму, до Природи. Можна сказати, що якісного
підвищення рівня педагогічної культури в наш час можна досягнути тільки
через запровадження у підготовці педагогів ціннісно-креативних методів
духовного підходу і духовно-екологічного принципу викладання як одного із
пріоритетних і перспективних видів професійної ідентифікації особистості
майбутнього педагога. Так, на наш погляд, тільки втілення в педагогічну
практику майбутніх випускників педагогічних ВУЗів духовно-екологічного
принципу викладання з обов'язкових навчальних предметів може закласти
одну з фундаментальних підвалин у формуванні діалогічного дружнього
ставлення учнівської молоді не тільки до Природи, але також якісної зміни і
творчого розвитку свідомого духовно-екологічного мислення сучасних
молодих людей [7, 29, 30, 89, 101, 111, 112, 119].
Сьогодні перед педагогічною громадськістю постає питання про такий
варіант психолого-педагогічної допомоги підростаючому поколінню, який би
психологічно і з позитивним змістом включав би в себе підвалини
особистісно орієнтованого підходу [] та кращі духовні зразки дружньосвідомого ставлення до навколишньої оточення (Інших як соціуму) та
Всесвіту (Космосу) [29,30,165, 205]. Духовно-екологічний принцип викладання
навчальних предметів – це варіант саме того підходу, що, як на нашу думку,
вбирає в себе концептуальні здобутки поглядів визначного вченого В.І.
Вернадського, відомих славянських «космістів» та інших видатних
високоморальних і духовних особистостей з анналів історії людської
цивілізації. За своєю внутрішнєю суттю і ціннісними ідеалами означений
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духовно-культурологічний підхід можна вважати “еколого-гуманістичним”.
Розробка такого підходу в педагогічній підготовці майбутніх вчителів має
здійснюватися з врахуванням як сучасних досягнень психології розвитку
особистості, особливо вікових та соціальних криз розвитку учнівської молоді
(за Е.Еріксоном) [200, 201], так і цілеспрямованого подальшого розвитку
духовно-ціннісних структурних компонентів основ ідентифікації майбутньої
гуманістичної особистості [119-121].
Актуалізація вказаного підходу в педагогічному просторі, не тільки
значно глибше розкриває потенціал особистості підростаючої зміни, його
екзістенційну суть, вона відкриває перед учнівською молоддю нові горизонти
пізнання природнього середовища, себе в подібних собі «Інших», збагатить
творчі можливості діалого-гуманістичного спілкування «вчитель-учень», їх
духовного

зростання,

джерела

“симбіотичності”

їх

суб'єктивно-

індивідуального існування.
Людина ніколи не може бути ідеально подібна ні з одним схожим на
себе об’єктом (класом об’єктів), вона не є простою сумою, сукупністю своїх
природних властивостей, якостей, соціальних функцій або ролей. На думку
сучасних науковців-теоретиків (філософів, психологів, педагогів): будь-яка
Людина не стільки ототожнює себе з Іншим, скільки співвідносить Іншого з
собою, порівнюючи і себе і того Іншого зі своїм внутрішнім зразком Себе, зі
своїм ідеальним «Я».
Ідентичність – це спроба людини виступити за межі своєї
замкнутості в інший світ, це зустріч з новим і невідомим, це
метафізичний факт самосвідомості людини, свого Я, незалежно від
існуючого соціально-культурного субстрату.
Ідентичність людини обов'язково включає в себе дві головні складові
різної природи:
1) умови життя (те, що дано людині від дня народження)
2) право свідомого вибору (приняти свою природу, реалізувати
можливості або вибрати іншу стратегію поведінки за внутрішньої потреби).
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Згідно канонам космологічної теорії, наступний крок «виходу людини»,
як homo sapiens, на якісно новий етап її еволюції вбачається у створенні
духовно-генетичної основи творчої особистості зовсім нового рівня і типу Homo animus

(“людина духовна”). На жаль, сьогодні це ще тільки

перспектива майбутньої присутності на Землі людства як високоморальних
духовних

особистостей,

які

знаходяться

у

неявновираженому

опосередкованому взаємозв”язку з Природою-Матір'ю. Слідуючи за логікою
ноосферної теорії В.І.Вернадського [29, 30] і Тейяр де Шардена [165], тільки
під кінець III тисячеліття нашої ери людина поступово зміниться у
високоморальну і духовну особистість - «Людину Ноосфери»

(Homo

noospherato). Це має бути прототип Людини-Творця, високоморальної і
відповідальної індивідуальності, що несе до Всесвіту в своїй людській
свідомості високодуховні, екогармонійні і соціоврівноважені

космічно-

особистісні якості.
Великий еволюціоніст В.І. Вернадський в своїх працях призивав
людство до якісної перебудови життя на основі законів науки і гуманізму:
«Людство, в цілому, стає величною геологічною силою. І перед ним, перед
його розумом і працею, постає питання про перебудову біосфери в
інтересах вільно мислячого людства як єдиного цілого» [29, с.56]. Погляди
вченого-енциклопедиста не допускали думки про неминучість антропогенної
деградації людства. Він був твердо переконаний, що тільки науковий підхід,
на основі розумного використання природних можливостей, без воєнного
вирішення етнічних, конфесійних і державних конфліктів, за мирного
розвитку людства, об'єднаного для вирішення невідкланих завдань, може
вивести людське суспільство на нові обрії космічного рівня Життя. Розум
людини постійно пульсує – то піднімається до величних вершин
Джомолунгми свого Духу, то знижується до рівня «простоти» тих
предметів, над якими людина постійно раздумує.
Слідуючи за логікою великого еволюціоніста можна сказати, що якщо
людська особистість не працює систематично над збільшенням свого
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духовного потенціалу, оновленням своїх знань про себе, про Природу і своє
місце в ній, не стимулює свій Дух і Розум, бажаючи усвідомити своє належне
місцеу Всесвіті, своє Призначення і Покликання в навколишньому
природному і космічному просторі, її розумові і духовні здібності
зменшуються, а з часом навіть втрачаються або деградують.
Вище

призначення

Педагогіки

компоненту - через відродження
особистості,
суперечливому

що

здатна

і

її

духовно-інтелектуальний

вільної, духовно богатої і зрілої

не

тільки

навколишньому

світі,

виживати
але

і

в

мінливому

захищати

і

вищі

загальнолюдські і космічні цінності, творити гуманний і цілісний
Всесвіт, стати однією з провідних стратегічних галузей у підготовці
майбутнього

покоління

до

соціальної

і

культурної

духовної

життєдіяльності в суспільстві ХХI століття.
Хочеться вірити, що КУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ПЕДАГОГА –
це не просто процес і результат культурно-професійного самовизначення,
це - самопізнання своєї Суті людиною, що розуміє людську Природу,
знаходить можливість вибору методів і шляхів реалізації своїх
здібностей, це спроба людського індивіда доповнити Себе як Особистість
до повної Цілісності, це знаходження і усвідомлення кордонів «свого Я»,
кордонів свого Всесвіту, усвідомлення Себе і вихід за Межі Свого і
Чужого,

реального

і

нереального,

можливого

і

Нездійсненого

(трансцендентного) – за мерехтливою межею людського розуму і Духу!
Справжня ідентичність людського Духу трансцендентна, вона
майже повсякчасно виходить за межі Можливого в існуючому досвіді.
Людина завжди є те, ким вона може стати!
ЛЮДИНА Є ТЕ, ЧИМ ВОНА СТАТИ НЕ МОЖЕ!
Людино, пізнай саму себе!
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