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Секція 1.

Теоретико-методологічні дослідження особистості у кризових умовах та
критичних ситуаціях життя

Алєксєєва Юлія Аркадіївна
кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та

консультативної психології Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова (м. Київ)

ФУНКЦІЇ ВІРИ ЯК КОМПОНЕНТА СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ
ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

Віра як особистісне утворення суттєво впливає на суспільну та
індивідуальну свідомість молодого покоління. Теоретичний аналіз літератури
показав, що психологи виділяють різні функції віри. Так, на думку
Т. О. Казанцевої, віра виконує такі функції: інформативну та орієнтуючу,
завдяки яким особистість адекватно орієнтується в навколишньому світі згідно
із системою переконань, своїми віруваннями; когнітивну, тобто готовність
когнітивної системи до сприйняття інформації, пов’язаної із предметом віри;
зміцнювальну, що актуалізує емоційну значущість віри; захисну, що забезпечує
закріплення тих дій, які приводять індивіда до стану віри.

Емпіричне дослідження релігійної віри дозволило О. І. Климишин
виділити наступні її функції: світоглядну, яка забезпечує людину змістовно-
всеохоплюючим і функціонально-дієвим світоглядом; регулятивну, яка
забезпечує захист свободи волі людини і реалізує здатність до оцінки нею
власних вчинків та моральних зобов’язань; інтегрувальну, яка підтримує
інтегративні процеси, які реалізуються у кожній з трьох іпостасей людини – тіла,
душі,  духа та які сукупно творять єдине ціле;  комунікативну,  метою якої є
забезпечення діалогу з Богом; психотерапевтичну, що активізує та спрямовує
внутрішній потенціал людини на подолання життєвих криз.

На думку Е. Веселової, віра виконує п’ять функцій: 1) онтологічну;
2) пізнавальну; 3) мотиваційно-енергетичну; 4) морально-етичну (шлях
утвердження духовного життя); 5) інтегрувальну – що інтегрує людину в
цілісну особистість, спрямовану до об’єкта віри.

На думку Лінецького, функції віри визначаються насамперед світоглядом
особистості.

Проте ми вважаємо, що віра може виконувати подвійну роль. В одних
випадках конструкт віри, створений особистістю на основі раціонального
погляду і його максимального наближення до реальних ставлень до об’єкта віри,
виконує позитивну роль – сприяє духовному і когнітивному зростанню,
підсилює адаптивний потенціал особистості, а також здатності до прогнозування
майбутнього. В інших ситуаціях віра виконує ілюзіогенну функцію і заганяє
особистість у глухий кут, породжує схильність до ілюзієтворчості, відриву від
реальної оцінки проблем, які лежать в основі концепту або конструкту віри, і,
отже, від раціонального вирішення своїх життєвих проблем.
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Ми виділяємо сім функцій віри в суспільній та індивідуальній свідомості
особистості юнацького віку: 1) ціннісно-орієнтовну; 2) ідеологічну; 3)
світоглядну; 4) мотивуючу; 5) смислотвірну; 6) адаптивну; 7) прогностичну,
футурологічну.
1) Ціннісно-орієнтовна – концепти і конструкти віри виступають як
орієнтири вибору цілей і засобів їх досягнення, є організаторами діяльності в
різних ментальних просторах.
2) Ідеологічна – концепти віри пропагандують інтереси певних соціальних
груп, висуваючи ідеологічні цілі і виконуючи ідеологічні завдання.
3) Світоглядна – віра, виражена у формі комплексу конструктів, що
відображають цілісну систему поглядів особистості на світ та виступає основою
світогляду.
4) Мотивуюча – інтеріоризовані концепти і створені особистістю конструкти
здатні спонукати до діяльності залежно від форм і видів віри.
5) Смислотвірна – надає смисл існуванню, теперішньому і баченню
майбутнього, дозволяє визначати цілі та засоби досягнення з погляду їх
утилітарності та рентабельності.
6) Адаптивна – захищає особистість від утрати сенсу, дає сили для
подолання станів смисловтрати, підвищує адаптивний потенціал, сприяє
активації психічних та енергетичних ресурсів індивіда.
7) Прогностична, футурологічна – орієнтує свідомість на передбачення
розвитку подій особистого та суспільного життя в найближчому та віддаленому
майбутньому, є умовою моделювання способів реалізації цілей на основі
наявного почуття надії.

Таким чином, віра в юнацькому віці може виконувати різні функції. З
одного боку вона може сприяти духовному розвитку особистості, з іншого
породжує схильність до виникнення ілюзій та ілюзієтворчості.

Біла Ірина Миколаївна
доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник

лабораторії психології обдарованості Інституту психології імені
Г. С. Костюка НАПН України (м. Київ)

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ
ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ

Процес становлення, розвитку здібностей, що є запорукою психічного
здоров’я, особистісного та соціального прогресу, починається з раннього
дитинства. Відомі психологи та педагоги (Л. С. Виготський, В. А. Крутецький,
В. Т. Кудрявцев, О. І. Кульчицька, М. М. Поддьяков, Б. М. Теплов та ін.)
доведи, що здібності яскраво проявляються у дитячому віці й поступово
розвиваються у процесі спеціально організованого навчання та виховання.
Побудова моделі, схеми-проекту розвитку, супроводу розвитку здібностей та
поінформованість дорослих, які виховують дітей, дозволить пришвидшити
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успіх зростання здібностей, становлення творчої, гармонійної особистості.
Вибудовуючи модель розвитку здібностей, ми враховували, що здібності

мають діяльнісну, інтегративну природу, яка проявляється у індивідуальних
особливостях перебігу психічних процесів (уваги, сприймання, уяви, мислення,
пам’яті) та особистісних утворень (спрямованості ставлення та емоційно-
ціннісних, вольових елементів) в певних видах діяльності.

Загалом здібності можуть класифікуватися за психологічними,
особистісними критеріями (сенсорномоторні, перцептивні, мнемічні,
імажинативні, мислиневі тощо), а також за критеріями віднесення до певної
предметної галузі (розумові, фізичні, здібності до навчання, технічні,
операторські, педагогічні, управлінські, музичні, літературні, математичні).
Розвиток навичок та умінь, операційно-технічної вправності, виконавських
здібностей є необхідним етапом, що забезпечує умови для якісного стрибка від
виконання до творчості та підкреслює значення операційно-діяльнісного
компоненту у структурі здібностей.

Рівень прояву кожної якісної сторони здібностей визначається
сукупністю певних задатків. Але величина генетичної зумовленості більшості
особистісних якостей (виключаючи темперамент) значно нижча, ніж показники
наслідуваності загальних та спеціальних здібностей. Саме тому детермінуючим
фактором розвитку здібностей дитини є взаємодія з соціальним середовищем,
навчання, виховання, організований супровід в умовах взаємодії із соціумом,
сумісна діяльність з дорослим. Успішність розв’язання пізнавальних, творчих
задач визначає мотивація та особистісні якості індивіда (наполегливість,
толерантність до невизначеності, естетичні почуття, емоційність і т. п.). Що
стосується вирішального фактору – умов розвитку здібностей у дитячому віці,
зокрема умов, які стимулюють формування творчих здібностей – то це у першу
чергу: забезпечення сприятливої атмосфери, позитивного психологічного
клімату, можливостей для вправляння та практики; естетичність розвивального
середовища; заохочення висловлювання оригінальних ідей; відмова від
висловлювання оцінок та критики в адресу дитини; взаємодія усіх учасників
педагогічного процесу; педагогічна майстерність дорослого у виявленні та
розвитку здібностей дитини.

Структурна модель розвитку здібностей дітей демонструє їх динамічну,
інтегративну природу (що включає мотиваційну, ціннісну, когнітивну та
операційну компоненту), а також багатомірність здібностей та наголошує на
значенні базису – фізіологічних і психічних властивостях. Лише за сприятливих
умов, соціальної взаємодії у сім’ї та навчальному закладі, у різних видах
діяльності, за наявності розвивального середовища здібності зможуть
формуватися найбільш продуктивно і досягти апогею,  стадії таланту.  Модель
розвитку здібностей, яка поєднує алгоритмічність та творчість, визначає критерії
діагностики та орієнтири розвитку здібностей на наступних етапах онтогенезу.


