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орієнтаціях суб’єкт уникатиме змін і прагнутиме до жорстко закріпленої х и б н о ї 
стабільності. При «непродуктивних» орієнтаціях (зовнішній і б е зо со бовій ) 
осмисленість людиною власного існування дуже незначна

Авторські методики:
Методика «Світоглядна самодетермінація пізнавальної діяльності».
Методика розроблена у вигляді закритої анкети. Вона визначає три показники: 

світоглядна самодетермінація; глибина віри і світоглядна автономність;
Методика «Зовнішні умови розвитку самодетермі нації» Методика вміщує три 

шкали. Шкала «Організація сім’ї»; Шкала «ідентифікація з сімейними цінностями». 
Шкала «Емоційна підтримка батьків».

Методика «Внутрішні умови розвитку самодетермінації» містить дві шкали: шкала 
«Внутрішні умови розвитку самодетермінації» і шкала «Внутрішні умови блокади 
розвитку самодетермінації»

Методика «Самооцінка учнем рівня розвитку своєї навчальної і пізнавальної 
діяльності» методика створена у вигляді опитувальника, містить 6 шкал і шкалу 
неправди. Це такі шкали, як: «Мотиваційний компонент», «Операційний компонент», 
«Творчій компонент», «Саморозкриття здібностей у навчальній і пізнавальній 
діяльності», «Морально-етична саморегуляція», «Самодетермінація навчальної і 
пізнавальної діяльності».

Передбачається, що показник «Внутрішня каузальна орієнтація» позитивно 
корелюватиме із показниками: «Самодетермінаця авчальої і пізнавальної діяльності», 
та «Світоглядна самодетермінація» а показники за шкалами «Зовнішня каузальна 
орієнтація» і «Безособова каузальна орієнтація» матимуть негативні кореляції із 
зазначеними показниками.

Т В О Р Ч І С Т Ь  Т .  Г .  Ш Е В Ч Е Н К А  К Р І З Ь  
П Р И З М У  П С И Х О А Н А Л І З У  С .  Б А Л Е Я

А .  М .  М а с л ю к ,
Інститут психології імені Г. С. КостюкаНАПН України 

Творчість Т. Г. Шевченка нерозривно пов’язана з українським народом і за своєю 
інтейцією є надпотужною, величною, геніальною, і в той же час, простою, зрозумілою, 
земною, колоритною симфонією співу сина, пророка України. Дослідженням 
творчості великого кобзаря займалися і філологи, і історики, і літературознавці та ін., 
проте недостатньо було приділено уваги зі сторони психології. Однак, слід зазначити, 
про цікаву спробу осягнення творчості Тараса Григоровича С. Балеєм у своїй роботі «З 
психології творчості Шевченка» 1916 р.

Шевченко належав до тієї категорії людей в яких багатство душі і глибина 
творчості були не вичерпними. Розвинену занадто сильно індивідуальність поета не 
могли поглинути зовнішні впливи, тобто поетове «Я» занурювалося в море 
суспільного організму, проте воно не могло розтопитися в ньому. Безсумнівно, що в 
творчості Тараса Григоровича провідною темою звучало співчуття до пригнічених і 
покривджених, але не менш важливою була тема материнства.
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Поетів культ жіноцтва, а особливо пошана до материнства, його ніжне спшдепп»
до «незаконних» матерів-покриток є не лише проявом суспільної позиції автора, 
виразом його любові до ближніх і співчуттям до покривджених, але й має відношення 
до особистої сторони Шевченка. Це показник психічних процесів, оскільки поет 
втратив рано власну матір. Тарас Григорович, переживаючи цю кризу, намагається 
віднайти душевну рівновагу, що супроводжує його сирітство.

Таким чином, культ поета для материнства є зусиллям здобути у світлі творчої 
уяви назад те, що забрала дійсність. Глибока риса болю, що супроводжує більшість 
жіночих образів, терпіння спричинене лихою долею, що кидає напризволяще святість 
душі і тіла, робить з жінок терплячих мучениць. З точки зору психоаналізу, це 
перенесення поетом на жіночі постаті власного «Я», тобто те святотатство, що 
зустрічається в його поезії є праобразом святотатства, що довершується у самого 
автора на цінностях власної душі. Святість, що в образах тих жінок відображається з їх 
осквернення, є святістю його власної душі, що виходить з неповинного страждання.

Отже, жіночі постаті Тараса Григоровича не є свідомо надуманою алегорією його 
психічного світу. Адже поет завжди прагнув відтвориш постаті реального житія. 
Символами вони стають через те, що поет несвідомо підкладає зміст власної душі.

У «Наймичці» головною героїнею виступає матір-покригка Ганна, при творенні 
цієї постаті приховується образ матері Шевченка, з якими він несвідомо ідентифікує її 
так, як себе з дітьми тих матерів. Наймичка, що являється неначе ангел-охоронець, 
щоб допомогти дитині-байстрюку, є психологічно спорідненою з постаттю дівчини 
Оксани з «Мені тринадцятий минало», яка приходить потішати малого сироту. Тарас 
Григорович, відчуваючи тугу за матір’ю, й у мріях материнську постать порівнював з 
постаттю Наймички, а сам автор перебував у ролі Марка. Отже, постать матері у мрії 
поета набирала рис матері-покритки, яка кидає свою дитину і залишає чужим людям, 
аналогічно як мати Шевченка, помираючи, залишила його. Повернення матері до 
дитини під постаттю наймички і опіка над нею у тій для матері прикрій ролі, є формою 
розплати за залишення дитини-сироти. Мати-покритка є втіленням материнської опіки 
і охорони, за якою тужить поет сирота Крім того, за обличчям матері-покритки, 
приховується ідеалізована любов Шевченка з дитячих літ. Культ спогадів його матері і 
почуття святості поривів власної душі, переливаючись у постать матері-покритки, 
ставили її на високий рівень мадонни.

Автор так само як і інші прибічники мадонни поєднує містерію внутрішнього 
переживання в одну психічну цілісність -  це обожнення непорочного дівоцтва та 
материнства Постать мадонни є найвищою сходинкою на яку підноситься 
ІПевченкова постать матері. Постать мадонни є з одного боку образом дороги, по якій 
ішов внутрішній розвиток поета, який розвивав скарб святості власної душі та боровся 
проти знеславлення його через злих людей і лиху долю. Наприклад, зіставляючи 
мадонну Тараса Григоровича та Рафаеля варто зазначити, що вони від раннього віку 
виросли сиротами без матері. І, відповідно, Рафаепь зображає мадонну, як спомин про 
свою власну матір. Це возвеличення матері належало до важливих завдань у творчості 
Тараса Шевченка. Ідеальна жіноча постать Шевченка є з одного боку формою, під 
якою автор об’єктивує нутро власної душі, і одночасно є сублімованим образом його
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матері. І звідси своєрідна прикмета його жіночої постаті, а саме -  що вона є зв и ч а й н ою  
жінкою, наймичкою, покриткою, а рівночасно святою:

«І станом гнучким, і красою 
Пренепорочно молодою,
Старії очі веселю.
Дивлюся іноді, дивлюсь:
І чудно! Мов перед святою 
Перед тобою помолюсь»
Отже, головний зміст життя Тараса Григоровича Шевченка -  це постійна боротьба 

між ідеалізмом та реалізмом, а найкращим виявом творчості геніального поета 
України була і залишається жіноча постать, культ матері, мадонни.

СУБ’ЄКТИВНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ 
ЯК ВНУТРІШНІЙ КРИТЕРІЙ Ш КІЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ

0.М . Мойзріст 
м.н.с., лабораторія психології навчання, 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України 
Якісно інша, у порівнянні з попередніми інститутами соціалізації (сім’я, 

дошкільні заклади), атмосфера шкільного навчання, що складається із сукупності 
розумових, емоційних і фізичних навантажень, пред'являє нові, ускладнені вимоги 
не тільки до психофізіологічної конституції дитини чи її інтелектуальних 
можливостей, але і до цілісної її особистості і, насамперед, до її соціально- 
психічного рівня. Різні аспекти проблеми пристосування дитини до цих вимог 
здавна привертали увагу психологів, педагогів, дитячих психіатрів, фізіологів.

Школа - унікальний інститут соціалізації, який впливає на становлення дитини 
систематично і протягом тривалого періоду часу. Протягом шкільного навчання 
соціальна ситуація розвитку змінюється неодноразово і відбуваються значні зміни у 
відносинах між учнем і середовищем: зміна провідної діяльності, зміни характеру 
відносин з оточуючими, поява нових можливостей школяра, переживань і 
особисгісних новоутворень визначають специфіку динамічної рівноваги 
особистості в системі «індивід - середовище». Трансформація взаємовідносин 
всередині даної системи детермінується не тільки розширенням найближчого 
соціального оточення і зміною його вимог, а й значними подіями, що відбуваються 
в сучасному суспільстві у зв'язку з переходом на нові політичні та економічні 
відносини. Останні вимагають переосмислення цілей школи, змісту навчальних 
програм, форм і методів навчання і виховання і, в кінцевому підсумку, - змісту 
соціалізації. Сьогодні в більшості шкіл у тому чи іншому вигляді здійснюється 
інноваційна діяльність: розробляються і реалізуються програми розвитку шкіл, 
ведеться експериментальна робота, освоюються нові освітні програми і технології. 
Проведені в школі інновації доповнюють і підсилюють динамічність відносин 
«індивід-середовище». В умовах істотного перетворення діяльності індивіда, що 
супроводжується трансформаціями у його соціальному оточенні, на перший план 
виступає проблема адаптації.
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