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У збірник вміщено матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції
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причин розлучення батьків дитини; 2) попереднє окреслення варіантів розвитку
психологічної проблеми у дитини внаслідок переживання психотравмуючої ситуа
ції; 3) визначення маркерів (епізодичних, залишкових та уразливості) як реакції ди
тини на розлучення батьків; 4) прогнозування можливих негативних наслідків для
дитини впливу ситуації на коротку та віддалену перспективу, на основі чого здійс
нюється остаточне визначення психологічної проблеми; 5) особливості переживан
ня дитиною ситуації розлучення батьків в залежності від конкретного віку (ранній
молодший шкільний вік, середній молодший шкільний вік, предпідлітковий вік);
6) визначення умов, дотримання яких сприяє профілактиці та корекції негативного
впливу виниклої життєвої ситуації; 7) визначення шляхів роботи педагогапсихолога з усунення виниклих негативних наслідків розлучення батьків на дитину.
Під час практичної підготовки педагогів-психологів значний акцент у роботі за
алгоритм-схемою здійснюється на виробленні у студентів діаг-ностичних умінь,
навичок визначення внутрішніх ресурсів особистісного потенціалу дитини, а та
кож основам успішної взаємодії, психологічного просвітництва педагогомпсихологом батьків та рідних дитини.
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/. В. Музиченко
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ
СТРУКТУРИ ТА ФУНКЦІЙ ЕТНІЧНОЇ СВІДОМОСТІ
Етнічна свідомість є одним з головних понять у етнопсихології. Але, не зва
жаючи на значну кількість публікацій з цієї теми питання структури та функцій
етнічної психології залишається відкритим. До вивчення цієї проблеми звертались
такі вчені, як: А. Березін, І. Бєлявський, І. Вільчинська, Г. Гачев, П.Гнатенко,
О.Гриб, І.Данилюк, Л. Дробижева, В. Зінченко, О. Лозова, Л. Орбан-Лембрик,
М.Пірен, О. Романенко, Г. Солдатова, Т. Стефаненнко, В. Хотинець та ін. До
слідники виділяють різні компоненти, що характеризують структуру етнічної
свідомості та визначають різні функції досліджуваного явища.
Низка дослідників (А. Березін, М. Боришевський, Ю. Бромлей, Г. Гачев,
Л.Гумільов, В. Зінченко, К. Коростеліна, Ю. Лотман, Л. Орбан-Лембрик, В. Пав
ленко, М. Пірен, Г. Солдатова, Т. Стефаненко, С. Таглін, В. Хотинець) виокремлю
ють структуру етнічної свідомості відповідно до індивідуального та групового
рівнів. Так, групові процеси виникають за тієї умови, що люди, які утворюють пев
ну соціальну спільність (групу), зокрема, й етнос, здійснюють спільні дії та діяль
ність. У групі (етносі) з'являються спільні для всіх її учасників психічні явища: по
чуття взаємозв'язку і належності до групи, ідентифікація з групою та почуття «ми».
Етнічна свідомість на рівні особистості виступає як цілісна система уявлень про се
бе, що тісно пов'язана із сформованим у індивіда образом власного етносу. Людина
може охарактеризувати свою етнічну спільність, її походження, мову, культуру,
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психологічні риси а також власне місце в цій етнічній групі та ставлення до неї.
Основними компонентами етнічної свідомості вчені виділяють стереотипи недиференційовані, упереджені та стійкі атрибуції щодо власного та інших етносів
(Гнатенко П. И., Кострюкова Л. О., Кононов І. Ф. Левкович В. В., Чебан О. М
Яремчук О. В. та ін.). Етнічні стереотипи, у свою чергу, поділяються на два види
автостереотипи (це думки, судження, оцінки, котрі стосуються певної етнічної
спільноти представниками цієї ж самої спільноти (наприклад, висловлювання
українців про українську націю) та гетеростереотипи (це сукупність оціночних
суджень про інші народи).
Етнічна свідомість, окрім складної структури, має та виконує свої важливі
функції, без яких не може розвиватися та належним чином функціонувати будьяка етноспільнота. Проаналізувавши наукову літературу, ми дійшли висновку, що
вчені виділяють наступні функції етнічної свідомості :
1. Консолідуюча функція - підкреслює факт об'єднання, який відбувається на
основі освоєння власне етнічних інтересів, виступаючих найважливішим елемен
том етнічної свідомості [4].
2. Регулятивна функція - проявляється у визначенні та досягненні етносом
конкретних цілей. Серед цілей такого плану - прагнення до суверенітету, соціаль
ного та економічного прогресу, збереження духовних і матеріальних цінностей [5].
3. Пізнавальна функція етнічної свідомості - виступає по суті у формі само
пізнання. Основна суть пізнавальної функції полягає в усвідомленні свого «ми» і
своєї відмінності від інших подібних спільнот [1].
4. Емоційно-оцінна функція - відображає ступінь і рівень міжетнічної
взаємодії (ставлення до власної та інших етнічних груп), виходячи з принципу «ми - вони». Ця функція служить свого роду регулятором міжетнічних відносин.
На основі емоційно-оцінної функції здійснюється змістовне наповнення образів «ми» і «вони». Більш повно функція розкривається через духовний феномен - са
мооцінку. В якійсь мірі ця обставина пов'язує емоційно-оцінну функцію з
ціннісною [6].
5. Ціннісна функція - визначає сукупність ідейних установок, поглядів, пере
конань, формує ідеали, принципи, які визнаються стоять над усім іншим і до яких
прагнуть представники етнічної спільноти. Ціннісна функція становить сутність і
умови повноцінного буття етносу [2].
6. Соціально-психологічна функція - підкреслює взаємозв'язок і взаємозумов
леність суспільно-психологічних особливостей етнічної свідомості, що проявля
ються в поведінці, темпераменті, манері спілкування і психіці загалом [3].
Отже, етнічна свідомість - феномен, який має складну структурованість та багатофункціональність у своєму наповненні. Так, етнічна свідомість на рівні особистості
виступає як цілісна система уявлень про себе, що тісно пов'язана із сформованим у
індивіда образом власного етносу. На рівні етносу вона виступає як система загаль
них уявлень більшості членів етносу про власну етнічну групу, її походження, ос
новні особливості культури і психічного складу, тобто система колективних уявлень
про себе. Крім того, до основних компонентів етнічної свідомості можна віднести
стереотипи, що поділяються на автостереотипи та гетеростереотипи.
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М. С. Кудінова
ЕКЗОГЕННІ ТА ЕНДОГЕННІ ФАКТОРИ СТРЕСУ
В УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ
Проблема дослідження стресу та стрес-факторів є актуальною для сучасної
психологічної науки. Знаючи природу стресу та основні стрес-фактори, ми може
мо мінімізувати вплив стресорів на особистість учнів інтернатних закладів.
Поняття «стрес» досліджували вітчизняні та зарубіжні психологи: Є. Барань,
Л. Візо, Н. Водоп’янова, Дж. Гринберг, І. Ібрагімова, В. Зарицька, О. Кікоть,
О. Кузнецова, Г. Мигаль, В. Петровська, О. Протасенко, С. Рязанцева, О. Тимченко,
Т. Федорів, Ю. Щербатих та ін. Проблема стресу залишається актуальною у сфері за
гальної та вікової психології, а особливо, проблема визначення екзогенних факторів
стресу, що впливають на особистість учнів закладів інтернатного типу.
З огляду на вищезазначене, перш ніж виокремлювати фактори стресу, доречно
визначити поняття «стрес», «фактори стресу», «екзогенні фактори стресу» та «ен
догенні фактори стресу».
Науковці розглядають стрес з двох точок зору: процесуальної та системної. З
процесуальної точки зору стрес визначається як сукупність послідовних дій, що
забезпечують реакцію (відповідь організму на зовнішнє чи внутрішнє подразнен
ня) на сприйняття загрози, на складну життєву ситуацію, на зміни навколишнього
середовища або умов життя.
Із системної точку зору стрес розглядається із зовнішнього та внутрішньої сто
рони. Із зовнішньої сторони стрес визначається як стан, обумовлений негативними
обставинами, умовами, в яких перебуває людина; із внутрішньої - як неспецифіч
не фізичне та психологічне самопочуття, що виникає в результаті зовнішньої нега
тивної дії.
Фактори стресу (синоніми: стресор, чинник стресу) - це зовнішні та внутрішні
впливи на людину, які призводять до стану стресу.
Екзогенні фактори стресу - це фактори навколишнього середовища (у тому
числі інформація), що викликають порушення гомеостазу.
Ендогенні фактори стресу - це фактори, що формуються в самому організмі
(психологічні, фізичні й інтелектуальні особливості індивідуума). Вони можуть
виникати як наслідок впливу зовнішніх стресорів, або самостійно викликати по
рушення гомеостазу (наприклад, втома, біль, запалення й ін.) [2].
Учні, які навчаються в школах-інтернатах, складають складну і специфічну ка
тегорію дітей. Т.Войцях та А.Щербина [3] стверджують, що вихованці шкілінтернатів характеризуються нестійкою, неоднозначною самооцінкою, високим рі
внем тривожності, імпульсивності, агресивності, наявністю комплексу неповно
цінності, відчуття малоцінності своєї особистості. Аналогічної думки додержуєть
ся О.Кузьміна: «Для вихованців інтернатних закладів притаманне однозначне ста
влення до себе, що в основному характеризується негативною чи заниженою са
мооцінкою. Вони часто перебувають у стані тривоги, напруження, невпевненості».
Ю. Бондаренко [1], говорячи про вихованців інтернатних закладів та поділяю
чи думки Л. Канішевської, О. Лебедева, Н. Неупокоєвої, вважає, що типовими для
таких дітей є проблеми: 1) соціально-побутового характеру, оскільки у вихованців
обмежені уявлення щодо можливостей догляду за собою, прибирання оселі, готу
вання їжі, реалізації соціальних ролей тощо; 2) соціально-трудового - недостатньо
розвинуті знання, уміння й навички самообслуговування; 3) соціальноекономічного - відсутність умінь придбання товарів, досвіду планування й розпо217

