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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасні тенденції розвитку України, 

демократизація суспільства ставлять перед освітою нові завдання, що стосуються й 

особистісних характеристик фахівців, корекція яких є необхідною передумовою 

професійного становлення, зокрема, психолога. 

Підготовка психологів не може обмежуватися лише оволодінням 

академічними знаннями, оскільки не менш важливими є рефлексивні знання, які 

включають і самопізнання, що не може бути здійснене поза діалогічною взаємодією. 

В останні десятиліття відбувається переосмислення діяльнісно-теоретичних 

позицій психології. Ці ідеї втілені в методологічних принципах наукових шкіл 

Л. С. Виготського, В. В. Давидова, О. М. Леонтьєва, О. Р. Лурія та ін. Самі ж 

послідовники діяльнісного підходу (А. Г. Асмолов, Ю. Б. Гіпенрейтер, 

Д. О. Леонтьєв) указують на те, що здолати кризу розвитку психології можливо, 

розробляючи неокласичні, «неодіяльнісні» погляди на психічне. Діалог у  контексті 

стратегічності побудови «нової психології» – основний лейтмотив дисертаційних 

пошуків. Указані позиції започатковані ще груповими методами корекції, що 

зароджувалися в науковій школі соціальної перцепції О. О. Бодальова та його 

послідовників (Г. В. Дьяконова, В. О. Лабунської, Г. О. Ковальова, В. В. Століна, 

Т. С. Яценко), а також у психологічних проектах тренінгової практики, яку 

розвивали Ю. М. Ємельянов, Л. А. Петровська, А. У. Хараш, Т. С. Яценко. 

Проблема зворотного зв’язку в групах соціально-психологічного тренінгу, 

розроблена Л. А. Петровською, лягла в основу інтерсуб’єктного розуміння 

психології діалогу (Г. В. Дьяконов). Філософсько-психологічне осмислення діалогу, 

здійснене російськими вченими Б. М. Кедровим, А. І. Умовим та іншими,  

стосувалося не лише спілкування людей, а й розуміння категорії взаємодії як 

інструменту психолога в каталізації імпульсів активності респондента на шляху 

пізнання глибинних детермінант психіки в її цілісності.  

Категорія взаємодії є засадничою у вивченні причинно-наслідкових аспектів 

явищ, недоступних прямому спостереженню. Вияв суперечностей – це орієнтир і 

основа детермінації саморуху, саморозвитку психіки суб’єкта та упередження 

регресії. 

Діалогічна взаємодія в психодинамічній парадигмі торкається як зовнішніх, 

так і внутрішніх зв’язків безпосереднього та опосередкованого контакту учасників 

діалогу, зорієнтованого на глибинне пізнання психіки в її цілісності. Також вона 

відкриває перспективи пізнання неусвідомлюваних суперечностей психіки суб’єкта, 

що зумовлюють особистісну проблему, яка потребує пошуків шляхів їхнього 

розв’язання.  

Аналіз літератури з теми засвідчує важливість неперервного процесу 

самовдосконалення психолога, що забезпечується особистісним зростанням 

(гуманістична психологія); особистим аналізом (психоаналіз); особистісною 

корекцією (психодинамічний підхід). Діалогічність професійно-корекційної 

підготовки майбутнього психолога залишається недостатньо простудійованою в 
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науці та практиці, що й зумовило вибір теми дисертації «Діалог у глибинній 

корекції майбутнього психолога». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до тематики наукових досліджень кафедри практичної 

психології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

«Розбудова інноваційних технологій підготовки майбутніх психологів до 

професійної діяльності в умовах полікультурного освітнього простору» (номер 

державної реєстрації 0103U004595) та плану науково-дослідної роботи Національної 

академії педагогічних наук України за напрямами «Науково-методичне 

забезпечення національної системи психологічних служб», «Теоретико-

методологічні засади групової психокорекції». Тему дисертації затверджено на 

засіданні вченої ради Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького (протокол № 1 від 28.08.2003 р.) та узгоджено в бюро Міжвідомчої 

ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в 

України (протокол № 10 від 23.12.2003 р.). 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити 

діагностико-корекційні можливості діалогу в активній соціально-психологічній 

підготовці майбутнього психолога. 

Відповідно до предмета та мети визначено  такі завдання дослідження: 

1. Здійснити теоретико-методологічний аналіз проблеми діалогу та 

діалогічної взаємодії в психологічній літературі. 

2. Емпірично виявити особливості діалогу в процесі активного соціально-

психологічного пізнання. 

3. Дослідити діалогічно-корекційні шляхи розв’язання особистісних 

проблем майбутніх психологів. 

4. Розкрити структурно-семантичні аспекти діагностико-діалогічної 

взаємодії майбутніх психологів у глибинній корекції.  

Об’єктом дослідження є глибинна психокорекція в практиці підготовки 

майбутніх психологів.  

Предмет дослідження: діагностико-корекційні характеристики діалогу у 

глибинній корекції майбутніх психологів.  

Теоретико-методологічну основу дослідження склали: системний підхід до 

розуміння особистості (М. М. Бахтін, В. Біблер, М. Бубер, Г. О. Балл, 

Л. С. Виготський, Г. С. Костюк, С. Д. Максименко, Н. А. Побірченко, 

С. Л. Рубінштейн, М. В. Савчин, О. П. Сергєєнкова, В. О. Татенко, Н. В. Чепелєва, 

Т. С. Яценко та ін.); наукові праці, присвячені проблемам ефективності підготовки 

майбутнього психолога до професійної роботи (Ж. П. Вірна, Л. Я. Галушко, 

З. С. Карпенко, В. П. Кутішенко, В. Г. Панок, Н. В. Чепелєва, Т. С. Яценко та ін.); 

теоретичні концепції функціонування несвідомої сфери психіки  (Ф. В. Бассін, 

С. Гроф, Н. Ф. Каліна, С. Леклер, С. Д. Максименко та ін.); наукові обґрунтування 

герменевтики (А. А. Брудний, Ж. Лапланш, Т. М. Титаренко, Н. В. Чепелєва та ін.); 

психологія діалогу (М. М. Бахтін, О. О. Бодальов, Г. В. Дьяконов, Г. К. Радчук, 

П. Рікер, П. А. Флоренський, Т. Флоренська Л. С. Франк та ін.); психодинамічна 

теорія і відповідна методологія наукової школи академіка НАПН України 
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Т. С. Яценко  та її  послідовників (С. М. Аврамченко, К. А. Бабенко, О. Г. Білої, 

Т. І. Білухи, Л. Л. Бондаревської, Т. В. Горобець, І. В. Євтушенко, І. В. Калашник, 

А. Е.  Мелоян, І. М. Сергієнко, І. В. Сірик, О. О. Святки, О. Г. Стасько, 

О. М. Усатенко, С. Г. Харенка, Н. В. Шавровської та ін.). 

В основу концепції дослідження покладено психодинамічну теорію, яка 

базується на розумінні цілісності психіки суб’єкта, що обумовлює єдність 

діагностики й корекції в процесі активного соціально-психологічного пізнання; 

методологію діагностико-корекційного процесу, яка враховує принцип 

«невід’ємності свідомого й несвідомого» та принцип «із іншого» відповідно до 

законів позитивної дезінтеграції та вторинної інтеграції психіки на більш високому 

рівні психічного розвитку суб’єкта. 

Передбачено, що успіх діалогічної взаємодії ведучого активного соціально-

психологічного пізнання (АСПП) із учасниками психокорекційного процесу 

залежить від: особистісної його відкорегованості як передумови професіоналізму; 

володіння основами психодинамічної методології та інструментарієм реалізації 

окремих методик активного соціально-психологічного пізнання; розуміння природи 

та функційних особливостей несвідомого (у його єдності із свідомим), що 

недоступне прямолінійному спогляданню та пізнанню. Забезпечення візуалізованого 

опосередкування процесу активного соціально-психологічного пізнання; розуміння 

системи психологічних захистів майбутнього психолога, у різновидах їхніх форм та 

базально-особистісного змісту; володіння інструментальними можливостями 

ослаблення периферійних (ситуативних) захистів, що сприяє актуалізації та 

пізнанню базових їхніх форм, що й обумовлює психокорекційний ефект; 

підкореність діалогу основному принципу, який регулює активність психолога й 

респондента у їхній безпосередній узаємодії, а саме: «незлиттєвості» та 

«нероздільності». 

Для вирішення завдань та досягнення поставленої мети використано такі 

методи дослідження: теоретичні (узагальнення літератури з указаної проблеми, 

аналіз, абстрагування, синтез, систематизація, узагальнення тощо), зокрема  аналіз 

літератури сприяв визначенню базових понять: «архетип», «цілісність психіки», 

«свідоме–несвідоме», «структура психіки», «психокорекція», «діалог», «діалогічна 

взаємодія», «процесуальна діагностика», «особистісна проблема», «внутрішня 

суперечність»; емпіричні методи (активне соціально-психологічне пізнання, 

спостереження, зокрема, уключене спостереження, діалогічна взаємодія, самозвіти, 

психоаналіз комплексу тематичних психомалюнків, глибинно-корекційне 

дослідження особистісної проблеми майбутнього психолога; відповідність процесу 

активного соціально-психологічного пізнання законам позитивної дезінтеграції і 

вторинної інтеграції, візуалізація психіки учасниками активного соціально-

психологічного пізнання та аналіз опредметнених моделей у діалогічній взаємодії, 

структурно-семантичний аналіз емпіричного матеріалу та його узагальнення та ін.); 

констатація кількісної обробки даних (відсоткові співвідношення, середні 

показники та ін.). Статистична обробка даних проводилася за допомогою програм 

Stat Plus 2007 Pro build 4.3.0.0. та Microsoft Excel 2003.  
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Експерементальна база дослідження. Дослідження було здійснено упродовж 

2003 – 2015 рр. на базі Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького, Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини та РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). До емпіричного 

етапу дослідження  було залучено 545 студентів психологічних факультетів, які 

навчалися за фахом «Психологія» та «Практична психологія». На пілотажному етапі 

дослідження гетерогенну вибірку склали  115 майбутніх психологів – представники 

вищих навчальних закладів різних міст України (Ялти, Мелітополя, Умані, Черкас, 

Кіровограда, Слов’янська),  які були слухачами Авторських шкіл  академіка 

Т. С. Яценко. Для проведення тестового дослідження була сформована 

репрезентативна група із 254 осіб, віком від 18 до 22 років, із якої 180 осіб склали 

експериментальну групу, а 174 особи – контрольну. 

Наукова новизна й теоретичне значення дослідження полягає в тому, що: 

вперше обґрунтовано значущість діалогу в глибинному пізнанні психіки, що 

відповідає вимогам процесуальної діагностики в єдності з корекцією; уведено 

принцип «незлиттєвості» та «нероздільності», який відображає сутність діалогічної 

взаємодії психолога з респондентом; умотивовано, що діалог – це не лише засіб та 

раціональна форма взаємодії, а й шлях пізнання психіки в її цілісності; доведено 

необхідність опосередкування глибинного пізнання цілісності психіки 

візуалізованими самопрезентантами, які набувають ефективності в процесі 

діалогічного їхнього  «оживлення», що сприяє трансформації в посередника 

глибинно-корекційного процесу, націленого на виявлення особистісних проблем 

майбутніх психологів та їхнього конструктивного розв’язання; установлено 

залежність ефективності діалогічної взаємодії від володіння ведучого 

психодинамічною теорією та відповідною методологією; розширено розуміння 

специфіки підготовки у вищих навчальних закладах психологів у її монологічності; 

доповнено необхідність доведення діалогічних форм, які б сприяли особистісному 

самовдосконаленню майбутнього фахівця-психолога: рефлексивності його знань та 

розвитку соціально-перцептивного інтелекту; уточнено категорії «діалог» та 

«діалогічна взаємодія» в контексті глибинно-корекційної практики у її 

підпорядкованості механізмам позитивної дезінтеграції психіки та вторинної 

інтеграції на вищому рівні психічного розвитку; специфіку діалогічного 

забезпечення активного соціально-психологічного пізнання за умов використання 

опредметненого опосередкування глибинного пізнання психіки. 

Практичне значення. Теоретичні положення, емпіричний матеріал і 

висновки, отримані у ході дослідження, сприяють розширенню можливостей 

фахової підготовки психологів-практиків, поглибленню інструментальних аспектів 

глибинного пізнання психіки суб’єкта, що втілено у висновках і рекомендаціях, 

спрямованих на оптимізацію діалогічної взаємодії психолога з респондентом та 

розвиток умінь здійснення процесуальної діагностики в єдності з психокорекцією. 

Теоретичні й емпіричні матеріали дисертації було апробовано авторкою при  

розробці і викладанні таких теоретичних курсів, як «Сучасні напрямки глибинної 

психології», «Основи діалогічної психокорекції», «Психологічне консультування»,  а 

також у процесі проведення практичних занять зі студентами психологічних 
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спеціальностей і слухачами факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки 

кадрів з фаху «Практична психологія». Практична цінність дослідження полягає і в  

застосуванні методу психоаналізу за допомогою комплексу тематичних психомалюнків, 

що за допомогою багатогранності пропонованої учасникам активного соціально-

психологічного пізнання тематичної композиції малюнків сприяє виявленню системної 

впорядкованості психіки. Додатки презентують емпірику діалогічної взаємодії у 

глибинно-корекційному процесі, що може надати особистісно-корекційну та 

індивідуалізовану допомогу психологам-практикам.   

Основні наукові положення впроваджено в освітній процес Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького (довідка № 240/03-а від 

04.09.2015 р.), Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

(довідка № 2512/01 від 28.09.2015 р.), Донбаського державного педагогічного 

університету (довідка № 68-15-162 від 21.09.2015 р.), Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка (довідка № 199-н від 

23.09.2015 р.), Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» (довідка № 2525 від 09.09.2015 р). 

Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні результати 

дослідження були апробовані на міжнародних конференціях: «Наука і освіта – 2004», 

«Наука і освіта – 2005» (Дніпропетровськ, 2004 р., 2005 р.), «Зігмунд Фрейд – 

засновник наукової парадигми: психоаналіз у теорії і практиці» (Москва, 2006 р.), 

«Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського 

процесу» (Ялта, 2009 р.), «Соціалізація особистості в умовах системних змін: 

теоретичні та прикладні проблеми» (Київ, 2009 р.); усеукраїнських науково-

практичних семінарах: «Теоретичні та методичні засади практичної психології» 

(Черкаси, 2005 р.), «Теоретичні та методичні засади практичної психології» (Ялта, 

2006 р., 2007 р., 2008 р., 2009 р., 2010 р., 2011 р.). 

Концептуальні положення роботи представлено й обговорено на кафедрі 

практичної психології Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького.  

Достовірність і надійність результатів емпіричних і практичних досліджень 

умотивовані такими чинниками: науковістю методологічних положень; 

адекватністю теоретичної моделі внутрішньої динаміки  психіки; релевантністю 

методів дослідження меті й завданням дисертації; організацією репрезентативної 

вибірки в емпіричних і практичних дослідженнях; комплексним застосуванням 

кількісного й якісного аналізу; обґрунтованою добіркою методичних прийомів 

активного соціально-психологічного пізнання, що реалізуються в діалогічній 

взаємодії. 

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача у 10 публікаціях, 

написаних у співавторстві, полягає в підготовці емпіричного матеріалу 

(опрацювання аудіо- та відеозаписів) та науковому аналізі сутнісних аспектів 

діалогічної взаємодії психолога з респондентом стосовно вимог психодинамічної 

парадигми, формування літературно-аналітичного доробку відповідно до теми 

кожної статті, якісного аналізу стенограм груп активного соціально-психологічного 

пізнання. 
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Публікації. Основні результати дослідження викладено у 20 публікаціях (10 з 

них – одноосібні), з яких 7 опубліковано у фахових виданнях України в галузі 

психології, 2 – у періодичних наукових фахових виданнях іноземних держав. 

Структура й обсяг дисертації. Робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел 

(215 найменувань, із яких 27 – іноземною мовою), 9 додатків, розміщених  на 133 

сторінках. Основний зміст викладено на 167 сторінках. Робота містить 11 таблиць, 

34 малюнки, 10 фотоілюстрацій. Загальний обсяг дисертації складає 334 сторінки.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність досліджуваної проблеми, сформульовано 

об’єкт, предмет, визначено мету й завдання наукового пошуку, висунуто припущення 

про провідну роль діалогу в глибинному пізнанні психіки; визначено базові 

методологічні та теоретичні положення; з’ясовано наукову новизну, теоретичне й 

практичне значення роботи; представлено відомості щодо апробації та впровадження 

результатів дослідження; подано інформацію про структуру й обсяг дисертації. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження діалогу» 

висвітлено результати аналізу філософсько-психологічної літератури та здійснено 

огляд основних наукових шкіл щодо їхніх поглядів на діалог та діалогічну 

взаємодію, розкрито особливості діалогічної взаємодії в психокорекційній практиці 

активного соціально-психологічного пізнання. Розділ узагальнює позиції 

психодинамічної парадигми стосовно вивчення проблеми діалогу як шляху пізнання 

й особистісної корекції психіки майбутнього психолога. 

Феноменологія та методологія діалогу розкриті в працях вітчизняних  

основоположників філософії та психології Г. В.Дьяконова, Г. О. Балла, 

О. Є. Самойлова, Г. К. Радчук, В. В. Рижова, Л. Г. Дмітрієва тощо.   

Перший розділ презентує аналіз наукових досліджень М. М. Бахтіна, 

Е. Ф. Будде, Є. Д. Поліванова, Л. В. Гуерби, Я. П. Якубовського та ін., у яких 

схарактеризовано і монологізм, і діалогізм спілкування та взаємодії людей. 

Особистісний фактор, який у дисертації є провідним, аналітично представлений у 

роботах М. М. Бахтіна, який торкнувся проблеми висловлювання як мінімальної 

одиниці спілкування. Порушена проблема постає актуальною в глибинному пізнанні 

психіки, бо спирається не лише на наочну аргументацію, а й на смисли 

висловлювання (комунікатів). Категорія «смисл» набуває значущості і в контексті 

розкриття змісту провідного принципу діалогічної взаємодії (у діагностико-

корекційному процесі) – «незлиттєвості» та «нероздільності» через виявлення 

об’єднуючого ланцюга в позиціях психолога та респондента як їхньої автономії у: 

мотивації, очікуваннях, прогностичності та розумінні результатів. Л. С. Виготський 

розглядав діалог як соціально-психологічний феномен, у якому виявляються 

співвідношення позицій, близьких до змісту свідомості поза актуалізацією 

несвідомих аспектів психіки. Представлена й позиція відомих психологів 

(Г. В. Дьяконова, С. В. Сергеєвої, І. М. Сергієнко, Л. Ф. Філонова) щодо 

дослідження категорії «оптимальної діалогічної взаємодії та спілкування». Учені 
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акцентують увагу на пріоритетності діалогу над монологом, що є  надзвичайно 

важливим для глибинного пізнання психіки та особистісного зростання майбутнього 

психолога в процесі його підготовки у вищому навчальному закладі. 

Діалог у навчальному процесі вивчали також А. М. Алексюк, В. Андрієвська, 

Г. О. Балл, А. Фурман, Н. Бібік. У дослідженнях Л. Я. Галушко, О. Є. Іванашко, 

О. М. Лозової, О. В. Овчарук, Л. І. Паращенко, Л. І. Подшивайлової, Г. К. Радчук, 

М. В.Савчина та ін. увагу зорієнтовано на компетентнісний підхід та роль у ньому 

діалогічної взаємодії.  

Помітний внесок у досліджувану проблему вніс Я. Яноушек, який чітко 

розмежовує діалог та звичайну розмову; діалог та комунікативне спілкування. На 

думку дослідника, діалог як взаємна комунікація має такі основні характеристики, як 

тематична спрямованість; двостороння передача інформації; розв’язання спільного 

завдання тощо. Указані риси є властивими також для діалогу і в діагностико-

корекційному процесі активного соціально-психологічного пізнання, аналіз якого 

представлено в другому розділі дисертації. 

Глибинне пізнання психіки зосереджує увагу на  архетипних аспектах діалогу як 

первинної родової форми людського буття і вищий рівень спілкування з людьми 

(Д. Егоні, Е. Чапля); діалозі як повноцінній передумові самореалізації (К. Роджерс, 

Т. С. Яценко).  

Ураховуючи, що провідним методом дисертаційного дослідження є груповий 

метод психокорекції, активне соціально-психологічне пізнання, розкрито базові 

характеристики групової взаємодії та механізми оптимальної співвіднесеності її з 

індивідуалізовано-діалогічною роботою психолога з респондентом. Учасники 

психокорекційної групи включаються в діагностико-корекційну роботу в процесі 

спостереження взаємодії в діаді «психолог–респондент», завдяки актуалізації 

механізмів ідентифікації, проекції, заміщення, що сприяють когнітивно-емотивному 

узагальненню та глибинному пізнанню.  

Другий розділ «Методологія дослідження діалогічної взаємодії у 

психокорекційній практиці» презентує сутнісні  характеристики психодинамічного 

підходу до професійної підготовки психолога в діагностико-корекіційному процесі. 

Розкрито сутність особистісної проблеми майбутнього психолога, її зміст та шляхи 

психокорекції. Зосереджено увагу на особливостях цілісного пізнання психіки з 

використанням прийомів візуалізованої самопрезентації майбутніми психологами, 

що є, водночас, передумовою об’єктивності глибинного пізнання.   

Теоретичні й методологічні дослідження окресленої в дисертації проблеми 

здійснювалися на основі принципів, зорієнтованих на основних закономірностях  

функціонування психічного в його цілісності. Ідеться про принцип додатковості, що 

реалізується в пізнанні психіки двома принципами: принципом «невід’ємності сфер 

свідомого й несвідомого» та принципом «із іншого», уведеними в наукову практику 

Т. С. Яценко. Така методологічна позиція надає психологу орієнтири щодо 

оптимального ведення діалогічної взаємодії у форматі психодинамічної парадигми.  

Природа цілісності психічного визначає специфіку методів, зорієнтованих на 

контекстність та опосередкованість глибинного пізнання. Насамперед це стосується 

необхідності врахування функціональних параметрів несвідомого, що може бути 
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пізнане лише контекстно та опосередковано. Останнє пояснює необхідність 

забезпечення візуалізованого посередництва в глибинному пізнанні. Факт створення 

респондентом візуалізованого презентанта базується на внутрішніх процесах 

узагальнення та пріоритетності тенденцій, що мають емотивний складник. 

Доведено, що забезпечення посередництва в глибинному пізнанні можливе лише за 

умов діалогічного «оживлення» презентанта, що передбачає порційність та 

багаторівневість процесуальної діагностики. Автономно-латентним аспектом 

висловлювань психолога є орієнтація на імплікативний порядок психіки, який 

інтегрує співвіднесеність (дотичність) обох сфер психіки (свідоме/несвідоме). 

Унутрішній порядок, якому підкорена психіка (в указаних її різновидах) є 

енергетично потентним та таким, що задає мотиваційний аспект діагностико-

корекційної взаємодії в системі «психолог-респондент». Запитання психолога 

відзначаються діагностико-корекційною доцільністю, що спирається на адекватність 

відображення плинного моменту «тут і зараз» і включає узагальнювальний підсумок 

уже накопиченого матеріалу, а тому є і причиною, і результатом діалогічної взаємодії.  

Дихотомія зовнішнього і внутрішнього та їхній взаємоперехід пов’язаний із 

дотриманням принципу «із іншого», зорієнтованого на фахову майстерність 

запитань психолога в їхній діагностичній точності, що побуджує енергетичний 

імпульс спонтанної активності респондента. Обґрунтовано, що джерело мотивації 

майбутнього психолога до глибинного пізнання психіки задається несвідомою 

сферою. Професіоналізм психолога полягає в його можливостях експлікування та 

узагальнення неусвідомлюваних тенденцій поведінки в сферу спостереження та 

вивчення за законами свідомого. 

Емпірично доведено, що шлях емотивного «оживлення» самопрезентанта 

відкриває перспективи його наближення до посередницьких функцій у глибинному 

пізнанні психіки, що за природою функціонування несвідомого не може бути 

безпосереднім та прямолінійним. Об’єктивність глибинно-психологічного пізнання 

в його діалогічній сутності потребує не лише певного візуалізованого 

посередництва, відповідного «мові» несвідомого, а й передбачає наступний етап  

пізнання – співвіднесеність опредметненої моделі психіки з оригіналом. Тому, з 

огляду на функції асиметричності сфер свідомого й несвідомого, діалогічна 

взаємодія зорієнтована на пізнання спільного для них, що виражають «інформаційні 

еквіваленти», які об’єднують і матеріальну, й ідеальну реальності (холістично-

синергетичний аспект). Об’єктивність характеристик опредметнених презентантів, 

що підкорені ньютонівським законам, відтіняє суб’єктивізм психічного. Доведено, 

що сам по собі процес самопрезентації не вирішує проблему глибинного пізнання, 

лише діалогічна взаємодія відкриває перспективу забезпечення його об’єктивності 

та результативності. 

Діалогічний процес у глибинному пізнанні відзначається індивідуальною 

неповторністю, а критерієм професіоналізму ведучого (фасилітатора) цього процесу 

є збереження орієнтації на вияв у висловлюваннях респондента «натяку» на 

імплікативну впорядкованість психіки. Презентанти через співвіднесеність із 

предметним світом об’єктивують наявні деформації психіки та її розщепленість, що 
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у звичній (побутовій) ситуації маскується від суб’єкта системою психологічних 

захистів.  

Внутрішня стабілізована суперечливість психіки представляє особистісну 

проблему суб’єкта, яка набула дослідження в контексті особистісного становлення 

майбутнього психолога з метою його особистісної відкорегованості як  передумови 

професіоналізму в практичній діяльності.  

Під особистісною проблемою суб’єкта розуміється стабілізована суперечність, 

розв’язання якої потребує введення в план свідомості змістових її параметрів. 

Найперше це пов’язано з едіпальним та доедіпальним (домовним) періодами 

розвитку суб’єкта, в якому започатковуються психологічні захисти. Із цим пов’язана 

енергетична сила витіснень, що проявляється в пріоритеті минулого над теперішнім. 

Сутність особистісної проблеми розкрито шляхом аналізу двох її форм –

самодепривації та мазохізму. 

Для майбутнього практичного психолога глибинна корекція створює умови 

формування й розвитку його особистісного потенціалу, що оптимізує готовність до 

опанування професією «психолог»; інструментально-методична процедура задає 

умови невимушеного занурення в процес пізнання живої, емотивно пульсуючої 

тканини психічного, що мотивує майбутніх психологів до опанування вмінь і 

навичок професійного ведення діагностико-корекційного діалогу.  

Третій розділ «Результативність діалогічної взаємодії психолога з 

респондентом у процесі активного соціально-психологічного пізнання» змістово 

представляє узагальнення проведеного дослідження крізь призму теоретико-

методологічного аналізу результатів, що відповідає науковому статусу роботи. 

Розкрито категорію смислу в контексті результатів структурно-семантичного 

аналізу комплексу тематичних психомалюнків, представлено якісні та кількісні 

показники відкорегованості особистості майбутнього психолога.  

Розкрито шляхи вдосконалення підготовки психологів-практиків; особистісно-

індивідуалізовані зміни учасників діагностико-корекційного процесу, що 

засвідчують поглиблення саморефлексії та нівелювання особистісних проблем 

майбутніх практичних психологів. Діагностика динаміки самозмін випукло 

представлена в структурно-семантичному аналізі, який указує на три аспекти змін: 

загально-особистісні, індивідуалізовані та професійно-інструментальні. 

Констатовано всебічність особистісних змін як результат діагностико-корекційної 

підготовки психологів до реалізації себе в практиці професійної діяльності.  

Загально-особистісні зміни пов’язані з емотивною врівноваженістю, емпатією, 

розвитком здатності прийняття іншої людини такою, якою вона є (уключаючи і 

власну особистість); щирістю у взаєминах; орієнтацією та розумінням потреб і 

мотивів іншої людини; уникненням оцінних суджень у спілкуванні та тенденцій 

дискредитації особистості інших людей; розумінням інфантильних чинників 

особистісних потреб, пов’язаних із пережитими травмами дитинства тощо. Основні 

корекційні результати мають вияв у гармонізації психіки. 

Індивідуалізовані результати проходження майбутніми психологами 

психокорекції за методом активного соціально-психологічного пізнання полягають 

у наступному: поглибленні розуміння глибинно-індивідуалізованих витоків 
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особистісних проблем, що мають вияв у стабілізації розщепленості психіки; 

поглибленні саморефлексії; розширенні усвідомлення едіпальних витоків власних 

особистісних проблем; зниженні тенденцій до імпотування психіки та «до 

психологічної смерті», що проявляються в самодеприваційних, мазохістських, 

маніпулятивних та авторитарних тенденціях. 

За основу визначення суто корекційних змін учасників активного соціально-

психологічного пізнання узято критерії відкорегованості особистості, що дає змогу 

констатувати такі показники: зростання відкритості до нового особистісного досвіду 

Я; наявність ознак психологічної зрілості; домінування об’єктивних орієнтирів в 

оцінці поведінки інших людей та самого себе над суб’єктивно-емотивними; 

підвищення соціальної активності; ослаблення захисних автоматизмів поведінки; 

зниження мортідних тенденцій та зростання конструктивної енергії лібідо; 

окреслення перспектив реалізації особистісного потенціалу; розвиток у собі 

здібностей «бути учасником» емотивно-значущих подій і, у той же час – бути «над 

ними»; розвиток соціально-перцептивного (рефлексивного) інтелекту; поглиблення 

та розширення адаптивно-особистісного потенціалу; гуманного, толерантного 

ставлення до людей та до самого себе тощо. Безпосереднє проходження 

психокорекційного процесу майбутнім психологом сприяє опануванню ним 

інструментальними аспектами методу корекції. 

Майбутній психолог у процесі самопізнання асимілює істину єдності теорії і 

практики, які є нероздільні, як  діагностика та корекція, що здійснюється порційно 

та багаторівнево (відповідно до законів позитивної дезінтеграції психіки та 

вторинної її інтеграції на більш високому рівні психічного розвитку). Опанування 

майбутнім фахівцем методологією активного соціально-психологічного пізнання 

складає основу його професійної підготовки до практичної діяльності в глибинно-

психокорекційному ключі, що відкриває перспективи професійної самореалізації, 

яка ґрунтується на особистісному потенціалі. Становлення професіоналізму 

майбутнього психолога не може обійти такий важливий факт діалого-діагностико-

корекційного процесу як дихотомія внутрішнього і зовнішнього, що висуває 

підвищені вимоги до характеру запитань психолога, який повинен орієнтуватися на 

внутрішній імплікативний порядок респондента в його індивідуалізованій 

неповторності.  

Опанування майбутнім психологом професійними основами діалогічної 

взаємодії в діагностико-корекційному процесі носить узагальнений, методологічно 

обґрунтований характер, а також – і індивідуалізовано-неповторний, що потребує 

безпосереднього проходження студентами-психологами діагностико-корекційної 

практики як передумови успішності фахової діяльності. Проходячи групу активного 

соціально-психологічного пізнання майбутній фахівець розвиває прогностичність, 

інтуїцію, емпатію, сензитивність, саморефлексивність. Особистісна відкорегованість 

наближається до таких показників, як дорослість, зрілість, ослаблення інфантилізму 

та нівелювання автоматизованих форм психологічного захисту. Важливим 

результатом проходження занять у групах активного соціально-психологічного 

пізнання є: оптимізація відчуття особистісної захищеності, що сприяє формуванню 

мудрості, урівноваженості, відчуття «золотої середини» в потенційно конфліктних 
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ситуаціях; розвиток рефлексивного інтелекту; уміння витримувати нейтрально-

позитивну позицію з проблемними людьми; самодостатність; унутрішня 

незалежність; орієнтація на успіх, а не на уникнення невдачі. Крім того, особистісна 

досконалість пов’язана з професійною адаптованістю. 

Представлені результати підтверджено формалізованими тестовими 

дослідженнями, проведеними зі студентами психологічних факультетів І – V курсів 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та 

Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини. Зі студентів указаних 

вищих навчальних закладів було дібрано представників контрольної та 

експериментальної груп.  

Для проведення тестового дослідження було сформовано репрезентативну групу 

із 254 осіб, віком від 18 до 22 років, із якої 180 осіб склали експериментальну групу, а 

174 особи – контрольну. Учасники контрольної групи навчалися за програмою, що не 

передбачала занять у групах активного соціально-психологічного пізнання. 

Натомість експериментальна група працювала за розробленими відповідно до 

психодинамічної теорії та методології програмами проведення занять за методом 

активного соціально-психологічного пізнання. 

Для визначення самозмін у психіці учасників експериментальної групи були 

застосовані тестові методики для виявлення показників підвищення чи зниження 

рівня адаптивності. Було виокремлено індивідуалізовані особливості мотивації до 

професійної діяльності психолога, зростання емпатії, сенситивності до емотивного 

стану інших, зниження агресивності (енергії мортідо) та ін., що засвідчує 

оптимізацію особистісних характеристик. Порівняння отриманих емпіричних даних 

дає підстави констатувати ефективність психокорекційних занять за методом 

активного соціально-психологічного пізнання.  

Показники, отримані в ході дослідження полімотиваційних тенденцій в «Я-

концепції» особистості обстежених студентів, представлено в Таблиці 1.  

Таблиця 1. 

Показники полімотиваційних тенденцій в «Я-концепції» особистості 

обстежених студентів (за результатами методики С. М. Петрової) 

(у % до підсумку) 

 

 1 курс 2 курс 3 курс 

Полімотиваційні тенденції КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Оптимальні мотиваційні потреби 

 
53,3 

 

59,8 

 

56,2 

 

 

 

72,4 

 

 

69,6 

 

  

 

85,5 

 

Неоптимальні мотиваційні потреби 

 46,7 

 

 

40,2 

 

 

43,8 

 

 

27,6 

 

 

30,4 

 

 

14,5 
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Аналіз результатів проведеного дослідження засвідчує, що домінантність 

другої групи мотиваційних потреб протягом досліджуваного періоду невпинно 

спадає в обох групах, проте інтенсивність (швидкість) такого спадання різна: для 

контрольної групи вона дорівнює 1,53, а для експериментальної групи – 2,77. 

Кількість обстежених із домінантністю першої групи оптимальних мотиваційних 

потреб (упевненість, прийняття іншими, психологічна захищеність, 

самовдосконалення тощо) в експериментальній групі збільшується на третьому 

курсі – порівняно з 59,8% на першому курсі, до 72,4% на другому курсі, а на 

третьому курсі їхній показник дорівнює 85,5%. Якщо на першому курсі у цих же 

студентів домінантність другої групи неоптимальних мотиваційних потреб 

(регресивна поведінка, тривожність, невпевненість, агресія тощо) складала 40,2%, то 

згідно з результатами дослідження на другому і третьому курсах кількість студентів 

з домінуванням указаних потреб зменшується, відповідно, до 27,6% та 14,5%. 

Експериментальні дані доводять результативність методу активного соціально-

психологічного пізнання в домінуванні першої групи оптимальних мотиваційних 

потреб, на що вказує різниця між контрольною (показники домінування першої 

групи мотиваційних потреб на третьому курсі дорівнює 69,6%) та 

експериментальною (відповідно, – 85,5%) групами. Результати експериментального 

дослідження за методикою виявлення полімотиваційних тенденцій в «Я-концепції» 

особистості дає змогу констатувати зменшення домінування другої групи 

неоптимальних мотиваційних потреб та збільшення першої групи оптимальних 

мотиваційних потреб у студентів, які впродовж трьох років проходили 

психокорекційні групи за методом активного соціально-психологічного пізнання. 

Для визначення самозмін у психіці учасників експериментальної групи була 

також застосована методика «Смисло-життєві орієнтації (СЖО)» в адаптації 

Д. Леонтьєва, спрямована на виявлення показників підвищення чи зниження рівня 

адаптивності. Отримані показники рівня сформованості уявлень про життя 

представлено на Рисунку 1, що ілюструє різницю в показниках ставлення до життя 

на засадах самоусвідомлення. Це спостерігається у студентів третього року 

навчання. Збільшення відсотка осіб із високим самоусвідомленням відбулося за 

рахунок зміни кількості осіб як з низьким, так і з середнім показниками. 

Порівняння отриманих емпіричних даних дає підстави констатувати 

ефективність психокорекційних занять за методом активного соціально-

психологічного пізнання. Результати дослідження переконливо засвідчують 

зниження енергії «мортідо» (руйнівної) та підвищення енергії «лібідо» 

(конструктивної), що послабило рівень вияву як агресії, так і регресії в групах. 

Отже, результати проведеного дослідження засвідчують позитивні зміни, 

нівелювання особистісних деструкцій та оптимізацію функціонування психіки в її 

цілісності. 

Малюнкові та вербальні самозвіти учасників активного соціально-

психологічного пізнання засвідчують гуманізацію ставлення до рідних, 

толерантність до інших людей, зростання інтересу до професії психолога, зокрема, 

зацікавленості смисловими аспектами діалогічної взаємодії, розвиток 

перцептивного інтелекту та прогностичних здібностей. 
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Рис. 1. Показники різниці рівня агресивності між обстежуваними 

експериментальної та контрольної груп при дослідженні рівня сформованості 

уявлень про життя за методикою «Смисло-життєві орієнтації (СЖО)» в адаптації 

Д. Леонтьєва (у % до підсумку). 
Примітка: достовірність різниць між КГ та ЕГ – Р<0,001. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Теоретико-методологічний аналіз проблеми діалогу та діалогічної взаємодії 

уможливив зробити висновки про те, що діалог перебуває в центрі уваги багатьох 

дослідників, зокрема найважливішими аспектами вивчення функцій діалогу є 

дослідження методів ініціювання суб’єкта до діалогу, конфлікту інтерпретацій у 

герменевтиці і в діагностико-корекційній взаємодії, зворотного зв’язку в діалозі, 

емпатії та характеристик паритетності, пізнавально-особистісних аспектів діалогу в 

глибинно-корекційному процесі, посередництва в діалозі тощо. Констатовано увагу 

до проблеми діалогу в дослідженнях українських психологів у нетривіальності 

розуміння та вказівки на обмеженість академічної підготовки психологів у вищих 

навчальних закладах у контексті монологічності процесу навчання та відсутності 

прийомів і методів формування особистісно-фахового потенціалу майбутніх 

психологів. Розкрито формувальний потенціал методу активного соціально-

психологічного пізнання. 

2. Функціональні особливості діалогу в процесі глибинного пізнання психіки є 

підкореними методологічним засадам психодинамічної парадигми. Установлено 

необхідність забезпечення відповідності діалогічної взаємодії законам позитивної 

дезінтеграції психіки суб’єкта та вторинної її інтеграції на більш високому рівні 

психічного розвитку суб’єкта; єдності процесу діагностики та корекції; 

процесуальність діагностики, яка має вияв у порційності, частковості та 

багаторівневості діагностико-корекційного процесу, що впливає на оптимальність 

діалогічної взаємодії. Діалог в активному соціально-психологічному пізнанні 

*** 



14 

 

набуває доцільності та сприяє розв’язанню провідного завдання пізнання психічного 

в його цілісності. Цьому сприяє відповідність принципу додатковості, що 

реалізується в психології у двох аспектах: принципі «невід’ємності сфер свідомого і 

несвідомого» та принципі «із іншого». 

3. Діалогічна взаємодія в глибинному пізнанні залежить від функційної 

специфіки сфери несвідомого, що потребує опосередкування та контекстності 

прийомів пізнання, тому дослідження будувалось на емпіричному матеріалі 

глибинного пізнання, яке передбачає візуалізовану самопрезентацію суб’єкта. 

Опредметнені презентанти функціонально вписуються в методологічні вимоги 

пізнання цілісності психічного лише за умови їхнього асимілювання в тканину 

свідомого, що забезпечується шляхом їхнього емотивного «оживлення» в 

діалогічній взаємодії психолога з респондентом (майбутнім психологом). 

Діалогічна взаємодія є невід’ємним складником підготовки психолога не лише 

із-за розширення арсеналу засобів декодування смислових аспектів презентанта, а й 

з причини безпосереднього проходження групи активного соціально-психологічного 

пізнання з метою власної особистісної психокорекції як передумови професійного 

становлення. 

Взаємодія психолога з респондентом сприяє емотивно-функціональному 

«оживленню» презентанта, що й обумовлює його перехід у посередницьку роль 

глибинного пізнання. Візуалізований презентант має відношення до об’єктивних 

критеріїв реальності, що сприяє його співвіднесеності з оригіналом. Сам рух до 

об’єкта пізнання (цілісність психічного) є прихованим для респондента. Психолог 

цим самим забезпечує спільну для всіх учасників активного соціально-

психологічного пізнання феноменологічно-сензитивно-емотивну площину 

глибинного пізнання. Діалогічна взаємодія психолога з респондентом відповідає 

принципу «незлиттєвості» та «нероздільності». 

4. Особистісна проблема суб’єкта відзначається: дисбалансом енергії мортідо 

(руйнація, агресія, смерть) та лібідо (конструктив, життя, творчість); тенденцією до 

«психологічної смерті» (імпотування енергії лібідо та інстинкту самозбереження); 

обтяженість психологічними захистами, які обумовлюють «хибне коло» та 

«вимушене повторення» поведінки пережитих травм дитинства. Останнє потребує 

корекції через необхідність пробудження життєвих сил, інстинкту самозбереження, 

нівелювання викривлень соціально-перцептивної інформації, що задається 

автоматизованими формами психологічних захистів. Психокорекція особистісної 

проблеми передбачає діалогічну взаємодію психолога з респондентом, 

оптимальність якої залежить від методологічної зрілості та компетентності ведучого 

діалогічного  процесу, що обумовлює характер та інформаційну наповненість їхньої 

взаємодії. 

5. Констатовано архетипну здатність психіки до візуалізованої 

самопрезентації, яка сприяє миттєвому створенню тематичних самопрезентантів, що 

фактично є квазіоб’єктами (уявними об’єктами), декодування яких у діалогічній 

взаємодії дає змогу вийти на глибинні (латентні) змісти психіки. Доведено 

важливість орієнтації діалогу на внутрішній, імплікативний порядок, до якого 

причетні обидві сфери психіки (свідоме/несвідоме). Цьому сприяє структурно-
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семантичний аналіз емпіричного матеріалу стенограми комплексу тематичних 

малюнків. Такого типу аналіз експлікує смислові навантаження діалогічних «па» у 

взаємодії «психолог-респондент», що може бути застосовано й у форматі будь-яких 

інших методів активного соціально-психологічного пізнання. Семантичний аналіз 

діалогічної взаємодії в процесі психоаналізу комплексу малюнків об’єктивує 

латентні рівні дотичності смислових параметрів постановки запитань психологом 

відповідно до прогностичних припущень стосовно респондента. Це дає змогу  

виявити спільне та відмінне в позиціях учасників діалогу. Постановка запитань 

психологом, у смисловому їхньому навантаженні є водночас наслідком і причиною, 

що об’єднує в наступному запитанні теперішнє, минуле та майбутнє відповідей 

респондента. У дисертації наголошено на необхідності професійної відповідальності 

психолога за кожне «па» в діалогічній взаємодії з респондентом, яке повинно 

мотивувати відповідь та сприяти розширенню рефлексії та розвитку рефлексивного 

інтелекту майбутнього психолога. 

6. Результативність проходження учасниками груп активного соціально-

психологічного пізнання знайшла вияв у розширені їхньої саморефлексії та розвитку 

соціально-перцептивного інтелекту, як і мотивації до особистісного та професійного 

самовдосконалення. Прогресивні зрушення засвідчують здатність суб’єкта до 

вирішення особистісної проблеми й наявність характеристик відкорегованості, а 

саме: прийняття інших людей такими, якими вони є; децентрація уваги; відкритість 

до нового досвіду; опанування системою психологічних захистів, ослаблення їх 

автоматизації; розвиток сенситивності, психологічної прогностичності, інтуїції, 

емпатії та підвищення відповідальності за власні вчинки; розширення можливостей 

професійної самореалізації; розвиток навичок конструктивної взаємодії і 

партнерських стосунків з оточуючими; зростання соціально-психологічної 

адаптивності.  

Використання в презентованому дослідженні тестових методик, зокрема, 

аналіз їхніх математичних результатів, підтвердили прогресивні зміни психіки 

учасників активного соціально-психологічного пізнання, зокрема, підвищення 

показників гармонізації структури психічного завдяки розв’язанню внутрішньої 

суперечності психіки. У майбутніх психологів експериментальної групи, які 

проходили навчання за методом активного соціально-психологічного пізнання, 

підвищився рівень соціально-психологічної адаптації та рефлективності порівняно зі 

студентами контрольної групи, що обумовило їхнє особистісне та професійне 

зростання. Результати дисертаційного дослідження знайшли втілення в 

рекомендаціях, що спрямовані на оптимізацію процесу глибинного пізнання психіки 

людини та самопізнання.  

Перспективи подальшого дослідження вбачаються в поглибленні вивчення 

діалогічної взаємодії як шляху глибинного пізнання, семантики діалогічного 

«оживлення» візуалізованих самопрезентантів та процедури їхнього декодування. 
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АНОТАЦІЇ 

Франчук О. Ю. Діалог у глибинній корекції майбутнього психолога. – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Київський університет 

імені Бориса Грінченка, Київ, 2015. 

Дисертація присвячена теоретичному узагальненню категорії діалогу у 

форматі психодинамічного розуміння діалогічної взаємодії психолога з учасниками 

групи активного соціально-психологічного пізнання. Розкрито співзвучність 

психодинамічного підходу до пізнання психіки з науковою течією «неокласичної 

психології», яка відходить від механістичного погляду на людину та наближається 

до синергетичного пізнання психіки в її цілісності.  Доведено ефективність 

індивідуалізованої діалогічної взаємодії психолога з респондентом на «фоні» групи  

активного соціально-психологічного пізнання, що актуалізує активність присутніх 

завдяки дієвості механізмів ідентифікації, проективної ідентифікації, проекції, 

перенесення інтроєкції та ін., які є універсальними. Розкрито архетипну сутність 

психічного, що має вияв у спонтанно-візуалізованій самопрезентації психіки з 

можливим тематичним її стимулюванням; доведено переваги використання 

візуалізованих засобів у групі активного соціально-психологічного пізнання, що 

полягають у можливості об’єктивування слідів (фіксацій) перинатального, 

домовного періоду, які обумовлюють виникнення особистісної проблеми суб’єкта, 

що презентовано в дисертації в таких її різновидах як самодепривація та мазохізм. 

Закцентовано на необхідності володіння психологом методологічними основами 

психодинамічної парадигми, які є необхідними для забезпечення професійного рівня 

ведення діагностико-корекційного діалогу, що включає емотивне «оживлення» 

опредметненого самопрезентанта та набуття ним функцій посередника в 

глибинному пізнанні психіки. Смислова навантаженість запитань психолога 

торкається тонкої грані діалогу – бути водночас «наслідком» і «причиною», що 

можливе за умов відповідності принципу «незлиттєвості» та «нероздільності» 

позицій психолога та респондента. 

Доведено результативність діалогічної взаємодії як основи глибинно-

корекційного процесу активного соціально-психологічного пізнання для оптимізації 

та гармонізації особистісного потенціалу майбутнього психолога. 

Ключові слова: активне соціально-психологічне пізнання, архетип, 

візуалізований самопрезентант (опредметнена модель), діалог, діалогічна взаємодія, 

діагностико-корекційний процес, інформаційний еквівалент, несвідоме, свідоме, 

принцип додатковості, цілісність психіки. 

 

Франчук А. Ю. Диалог в глубинной коррекции будущего психолога. – На 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология. – Киевский 

университет имени Бориса Гринченко, Киев, 2015. 
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В диссертации представлено теоретическое обобщение категории диалога в 

формате психодинамического понимания диалогического взаимодействия 

психолога с участниками группы активного социально-психологического познания. 

Раскрыта созвучность психодинамического подхода к познанию психики с научным 

течением «неоклассической психологии», которая отходит от механистического 

взгляда на человека и приближается к синергетическому познанию психического в 

его целостности. Раскрыто эффективность индивидуализированного диалогического 

взаимодействия психолога с респондентом на «фоне» группы активного социально-

психологического познания, которое актуализирует активность присутствующих 

благодаря действенности механизмов идентификации, проективной идентификации, 

проекции, переноса интроекции и др., которые являются универсальными. 

Концептуально доказаны пути личностного совершенствования будущих 

психологов в процессе прохождения ими групповой психокоррекции; представлены 

стенограммы диагностико-коррекционного процесса; доказана целесообразность 

глубинной психокоррекции будущего психолога. Уточнено архетипную сущность 

психического, которая проявляется в спонтанной визуализированной 

самопрезентации психики с возможным тематическим ее стимулированием; 

доказано преимущество использования визуализированных средств в активном 

социально-психологическом познании, заключающиеся в возможности 

объективации следов (фиксаций) перинатального, доречевого периода, 

обуславливающих возникновение личностной проблемы субъекта. Сущность 

личностной проблемы раскрыто путем анализа двух ее форм – самодепривации и 

мазохизма. 

Поставлен акцент на необходимости владения психологом 

методологическими основами психодинамической парадигмы, необходимые для 

обеспечения профессионального уровня ведения диагностико-коррекционного 

диалога, включающего эмотивное «оживление» опредмеченного самопрезентанта и 

обретения им функций посредника в глубинном познании психики. Смысловая 

нагруженность вопросов психолога касается тонкой грани диалога – быть 

одновременно «следствием» и «причиной», что возможно при условии соответствия 

принципу «неслияния» и «нераздельности». 

Диссертационное исследование позволило констатировать потенциальную 

активность архетипа в эксплицировании бессознательных аспектов психики в 

наблюдаемые формы, как и его причастность к когнитивным аспектам, которые 

выявлены в процессе структурно-семантического анализа. Объективирование 

психики в материализовано-опредмеченных формах доказывает способность 

психики выражать когнитивные аспекты в архетипически-образной форме, 

служащей основой диалогического взаимодействия психолога с будущим 

психологом в целях разрешения его личностной проблемы (внутреннего 

противоречия). На основе анализа эмпирического материала доказано 

результативность активного социально-психологического познания в аспекте 

оптимизации личностного потенциала будущего психолога, что катализирует его 

профессиональный рост. 
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Franchuk O. Yu. A dialogue in-depth correction of a future psychologist. – The 

manuscript. 

Dissertation for a Candidate of Science in Psychology, specialty 19.00.07 – 

Pedagogical and Age Psychology. – Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, 2015. 

The dissertation is devoted to theoretical generalization of the category of a dialogue 

in the format of a psychodynamic understanding of a dialogic interaction of a psychologist 

with the members of the group of active socially-psychological knowledge. Revealed the 

consonance of psychodynamic approach to the knowledge of the psyche with research for 

«the neoclassical psychology», which departs from the mechanical view of a human and 

approaches to synergetic cognition of the psyche in its integrity. Proved the effectiveness 

of individualized dialogic interaction of the psychologist with the respondent on the 

«background» of a group of active socially-psychological knowledge that actualizes the 

activity of participants thanks to the effectiveness of mechanisms for the identification, 

projective identification, and projection, interact transference, etc., which are universal. 

Revealed the archetype essence of the psyche that is manifested in spontaneously 

visualized self-presentation of psyche with its possible thematic stimulation; proved the 

benefits of using visualized tools in the group of active socially-psychological knowledge, 

namely, the possibility of objectification trails (commits) of perinatal, covens for period, 

which cause the appearance of personal problems of the subject, that are presented in the 

thesis, in such versions as self-deprivation and masochism. Put emphasis on the necessity 

for the psychologist to be able to use the methodological foundations of the 

psychodynamic paradigm that are necessary to ensure the professional level of doing 

diagnostic and remedial dialogue that includes emotive «revival» of objectified self-

presentant and the acquisition of a facilitator in-depth knowledge of the psyche. 

The semantic load of questions for the psychologist applies a thin line of dialogue – 

at the same time to be a «result» and a «cause» that is possible, in compliance with the 

principle of «non-unity» and «inseparability» of the positions of the psychologist and the 

respondent. Proved the effectiveness of the dialogic interaction as the basis of the in-depth 

correction process of active socially-psychological knowledge for the optimization and 

harmonization of personal potential of future psychologist. 

Keywords: active socially-psychological knowledge, the archetype, the visualized 

self-presentant, (the objectified model), the dialogue, the dialogic interaction, the 

diagnostic-remedial process, the information equivalent, the unconscious, the conscious, 

the principle of subsidiarity, the integrity of the psyche. 

 


