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Кінцевою метою проектування є втілення ідеально створеного 

проекту в педагогічну практику. Таким чином, педагогічне проектування 

слід розуміти як зовнішню та внутрішню сторони педагогічної діяльності. 

При цьому одна з них є породженням іншої. «Внутрішня за своєю формою 

діяльність походить із зовнішньої практичної діяльності, не віддаляється 

від неї і не стає над нею, а зберігає принциповий двосторонній зв’язок з 

нею» [3, с. 121]. Внутрішня педагогічна діяльність (проектування) планує 

зовнішню педагогічну діяльність, з’являється на її основі і через неї 

реалізується. 
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ПРОБЛЕМА ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ  

В ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

Актуальність дослідження ціннісно-мотиваційної сфери молоді 

визначається значущістю формування особистісної ціннісної структури 

індивіда, яка є найважливішим чинником процесу соціалізації особистості. 

У зв’язку з цим зрозуміло, що проблемі ціннісних орієнтацій як 

стержневого компонента особистості належить одне з провідних місць у 

дослідженнях з психології особистісного розвитку. 
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У загально психологічному підході проблема цінностей в розвитку 

особистості представлена неоднозначно: з одного боку, цінності 

виключаються з наукового дослідження в теоріях, заснованих на 

біологічному підході, з інший – є важливою детермінантною розвитку 

особистості в описовій, гуманістичній і екзистенціальній психології. Так, 

по словами В. Дільтея, головним предметом психологічного аналізу в 

описовій психології є «душевний життєвий зв’язок», що включає «Як 

основні відносини наших уявлень, так і постійні визначення цінностей, 

навички нашої волі і пануючі цільові іде» і містить, таким чином, 

«правила, яким, хоча ми часто це і не усвідомлюємо, наші дії 

підкоряються» [3, с. 336]. 

Теорії, засновані на біологічному підході, ігнорують ціннісну 

проблематику. Так, К. Левін, виключає ціннісні судження з системи 

наукових психологічних понять [4, с. 49]. У біхевіоризмі цінності також 

виявляються повністю виключеними зі сфери наукового вивчення 

людської природи. Для біхевіористів ідеали і цінності – не більше ніж 

«результат асоціативного навчання» [2, с. 339]. Однак Дж. Роттер у своїй 

теорії соціального навчання використовує термін «цінність підкріплення», 

яка розуміє їм як ступінь, з якої людина при рівній ймовірності отримання 

воліє одне підкріплення іншому. Поряд з «цінністю підкріплення» 

поведінку людини визначається і «цінністю потреби», що представляє 

собою середню цінність набору підкріплень, що відносяться до основних 

категорій потреб [9, с. 412]. 

У психоаналізі З. Фрейда ціннісна проблематика особистості 

розглядалася через категорію «Ідеал-Я» – інстанцію особистості, виникає в 

результаті збігу двох моментів: нарцисизму (Ідеалізація Я) і (саме) 

ототожнення з батьками (або їх заступниками) і колективними ідеалами. 

«Ідеал-Я» – це приклад, який прагне слідувати суб’єкт. У «Психології мас і 

аналізі Я» «Ідеал-Я» виходить на перший план. З. Фрейд чітко відрізняв 

його від Я і шукав у ньому пояснення таких явищ, як любовні чари, влада 

гіпнотизера і підпорядкування вождю, при яких суб’єкт ставить на місце 

свого «Ідеал-Я» іншої людини. У «Нових лекціях по введенню в 

психоаналіз» З. Фрейд розглядає проблему розмежування понять «Ідеал-

Я» і «Над-Я». Причому «Над-Я» виступає як охоплює структура, 

покликана виконувати три функції: самоспостереження, моральної 

свідомості (совість) і формування ідеалу. Формування ідеалів пов’язане з 

розвитком «Над-Я», обумовленого соціальними факторами. Таким чином, 

всупереч поширеній думці про те, що теорія З. Фрейда ігнорує ціннісний 

аспект і концентрує увагу на внутрішніх біологічних факторах розвитку 

особистості, слід зазначити, що вона має на увазі певну ціннісно-

нормативну регуляцію поведінки людини. Однак, за З. Фрейдом, основні 

потреби і мотиви поведінки самої особистістю усвідомлюються і 

знаходяться в стані конфлікту з соціальними нормами [8, c. 485]. 
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Проблема цінностей і їх роль в розвитку особистості досить добре 

відображена в гуманістичної психології. Згідно К. Роджерсу, «внутрішні і 

зовнішні цінності формуються або приймаються, якщо сприймаються 

«Фізіологічним апаратом» як сприяють збереженню і зміцненню 

організму» [6, с. 73]. Осмисленість цінностей, за словами В. Франкла, 

надає їм об’єктивний, універсальний характер: «як тільки я вивчаю яку-

небудь цінність, я автоматично усвідомлюю, що ця цінність існує сама по 

собі, незалежно тому, приймаю я її чи ні». В. Франкл розумів під 

цінностями особистості так звані «універсалії сенсу», тобто смисли, 

властиві більшості членів суспільства, всьому людству протягом його 

історичного розвитку» [7, с. 170]. 

Інша точка зору має місце у Г. Оллпорта, який вважає, що джерелом 

цінностей особистості є мораль суспільства. Моральні норми і цінності 

формуються і підтримуються за допомогою зовнішнього підкріплення. 

Вони виступають скоріше як засоби, умов досягнення внутрішніх 

цінностей, які є цілями особистості. Як пише Оллпорт, цінність – «це 

якийсь особистісний сенс. Дитина усвідомлює цінність всякий раз, коли 

сенс має для нього принципову важливість» [5, с. 133]. 

Згідно Б. Г. Ананьеву, 1980, 2010 цінності розглядаються як одне з 

центральних ланок у комплексному вивченні особистості і 

закономірностей її розвитку. Вихідним моментом індивідуальних 

характеристик людини як особистості, на думку Б. Г. Ананьєва, є його 

статус в суспільстві, так само як і статус спільності, в якої складалася і 

формувалася дана особистість. На основі соціального статусу особистості 

формуються системи її соціальних ролей і ціннісних орієнтацій. Статус, 

роль і ціннісні орієнтації, утворюючи первинний клас особистісних 

властивостей, визначають особливості структури і мотивації поведінки, і, у 

взаємодії з ними, характер і схильності людини [1, c. 154]. 

Дані теоретичні погляди вчених показують необхідність вивчення 

цінностей сучасних підлітків з урахуванням цінністно-нормативної кризи в 

умовах соціально-економічної трансформації сучасного суспільного життя. 

Однак, необхідно підкреслити, що соціально-психологічний підхід до 

визначення цінностей полягає не в розгляді ціннісної системи суспільства 

як зовнішньої по відношенню до людині сукупності норм і правил, а в 

аналізі соціально обумовленого характеру прийняття цінностей і норм 

суспільства особистістю. 

Спираючись на дані положення, ми робимо висновок, згідно з  

яким процес формування цінностей особистості необхідно розглядати в 

зв’язку зі змінами соціокультурних реалій сучасного суспільства, що 

характеризується різноманіттям культурного контексту, що робить 

необхідним вивчення питання крос-культурного дослідження цінностей 

сучасного підлітка. 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ  

 

 - 62 - 

Список використаних джерел 

1. Ананьєв Б. Г. Про проблеми сучасного людинознавства / 
Б. Г. Ананьєв. – М.: Наука, 1977. –344 с. 

2. Гобл Ф. Третя сила: пер. з англ. // Маслоу А. Нові межі людської 
природи / Ф. Гобл, А. Маслоу. – Москва, 1999. – С. 394. 

3. Дільтей В. Описова психологія / В. Дильтей. – Альмагея, 1996. – 160 с. 
4. Левин К. Конфлікт між арістотелевим и галілеєвим способами 

мислення в сучасній психології / К. Левин; під ред. П. Я. Гальперина, 
А.Н. Ждан. – Москва: вид-во МГУ, 1992. –336 с. 

5. Олпорт Г. Становлення особистості / Г. Олпорт. – Москва: Смысл, 
2002. –461 с. 

6. Роджерс К. Клієнтоцентрована терапія / Роджерс К. – Київ: Ваклер, 
1997. –320 с. 

7. Франкл В. Людина в пошуках сенсу / В. Франкл. – М.: Прогрес, 
1990. – 368 с. 

8. Фрейд З. Я і Воно: (збірник: пер. з нім.) / З. Фрейд. – Харьков: Фоліо, 
1998. – 1037 с. 

9. Хьелл Л. Теорії особистості / Л. Хьелл, Д. Зіглер. – Санкт-Петербург: 
Пітер-Прес, 1997. – 608 с. 

 
 

Владислава Півненко 

 

ОТАМАН ХОЛОДНОГОТ ЯРУ – ВАСИЛЬ ЧУЧУПАК 

 
Селянський повстанський рух в Україні 1917–1921 рр. – 

багатовимірне та суперечливе явище, яке залишило по собі чимало 
прикладів наполегливої жертовної боротьби та патріотизму. Російська 
«гібридна» агресія проти України посилила прагнення глибше зрозуміти 
роль у нашій історії стихійних соціальних явищ, загострила дискусії щодо 
національної та соціальної само ідентифікації українців як 100 років тому, 
так і нині. 

Селянський повстанський рух, що відбувався наприкінці 10-х – на 
початку 20-х років ХХ століття на території Чигиринського повіту 
Київської губернії (сучасні Чигиринський, Кам’янський райони Черкаської 
області) з центром в урочищі Холодний Яр став виявом волелюбності, 
успішної самоорганізації, козацьких традицій. Питання визвольної 
боротьби в Холодному Яру становить інтерес для науковців, освітян, 
громадських активістів. 

Холодний Яр – це край, де й досі витає дух славетних героїв: Байди 
Вишневецького, Богдана Хмельницького, Северина Наливайка, Семена 
Палія, Петра Дорошенка, Максима Залізняка, Василя Чучупака, Пилипа 
Хмари, Івана Лютого-Лютенка та інших – відомих й невідомих героїв. 


