
      Психологія – Психология – Psychology 
 

"Наука і освіта", №9, 2016                                                  16    

ванных, опредмеченных формах. Утверждается, что символ и архетип являются взаимосвязанными понятиями, 

причастными к визуализации противоречивой сущности психики субъекта. Факт непредставленности бессозна-

тельного в сознательном «Я» субъекта обусловливают необходимость введения опосредованных средств само-

выражения психики, объективно представленных в сфере наблюдения. Обосновывается введение принципа 

дополнительности, позаимствованного из квантовой физики в психологию, который организационно структу-

рирует методологию глубинного познания психического и открывает перспективы познания психики в ее ин-

дивидуальной неповторимости. Данный принцип реализуется на основе принципа неотъемлемости сфер созна-

ния и бессознательного и принципа «из иного». Основываясь на факте, что сферам сознания и бессознательного 

характерна как автономия, так и взаимосоотнесенность, утверждается, что нарушение взаимосвязей между 

ними приводит к возникновению личностных проблем у субъекта, которые разрешимы в диагностико-

коррекционном процессе с профессионально построенным диалогом. Адекватность реализации принципа 

неотъемлемости сфер сознания и бессознательного задает профессиональный формат диагностико-

коррекционной процедуры оказания помощи человеку. При попытках автономного познания сфер психики (к 

примеру, академический и проективный подходы) нарушается целостность, адекватность познания, что проти-

воречит принципу дополнительности. Описываются истоки формирования метода АСПП (активного социаль-

но-психологического познания), связанные с решением проблем педагогического общения, взаимодействия 

педагога с воспитанником, а также приводятся более поздние результаты разработки научно-практических 

(методологических) основ глубинного познания психики. Особое внимание уделено становлению метода 

АСПП, для которого характерно следование «за феноменом психики», ориентируясь на пробуждение у респон-

дента инстинкта самосохранения – ведущего (главного) и непревзойденного мотиватора личностных измене-

ний.  Испытываемые субъектом личностные проблемы приглушают инстинкт самосохранения, что катализиру-

ет возникновение тенденции к психологическому импотированию психики. Введение  принципа дополнитель-

ности предопределяет единство проблемы оказания оптимальной  помощи человеку с задачами научного по-

знания феномена психического. 

Ключевые слова: архетип, глубинное познание (коррекция), развитие, целостность психики (сознатель-

ное/бессознательное), принцип дополнительности («неотъемлемость сфер сознательного и бессознательного», 

принцип «из иного»), метод АСПП, сознательное, бессознательное. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ:  

ЗМІСТ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ 

 

У статті описано зміст психологічного тренінгу соціальної активності студентів. Висвітлено особли-

вості його застосування в освітньому процесі ВНЗ у вигляді спецкурсу, що складається з трьох модулів: «Сенс 

та цінності студентського життя», «Соціальна активність студента: особиста відповідальність», «Сту-

дентське самоврядування і соціальна активність майбутніх фахівців». Наведено дані порівняльного аналізу 

динаміки рівнів соціальної активності загалом і її структурних компонентів, зокрема в експериментальній та 

контрольних групах. Аналіз результатів упровадження авторської програми в освітній процес ВНЗ засвідчує її 

ефективність щодо підвищення рівня соціальної активності студентів. 

Ключові слова: соціальна активність, студентська молодь, компоненти соціальної активності, розвиток 

соціальної активності, освітній процес ВНЗ. 

 

Актуальність проблеми розвитку соціальної ак-

тивності студентської молоді зумовлена необхідністю 

забезпечення її активної участі у процесі створення 

матеріальних і духовних благ суспільства; формуван-

ня особистості конкурентоспроможного професіона-

ла, здатного виявляти соціальні ініціативи, засвоїти та 

інтеріоризувати суспільні цінності й ідеали, ефектив-

но виконувати соціальні функції та ролі у всіх сферах 

життєдіяльності.  

У контексті розв’язання цієї проблеми нами була 

розроблена модель соціальної активності студентів, у 

структурі якої виокремлено мотиваційний, ціннісний, 
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емоційно-вольовий, пізнавально-рефлексивний, 

діяльнісний компоненти [2]. Дослідження рівнів 

сформованості цих компонентів і загального рівня 

соціальної активності в цілому засвідчило недостатній 

рівень соціальної активності у значної частини сту-

дентської молоді, у тому числі у студентському са-

моврядуванні. Відповідно, постало питання розробки 

програми формування соціальної активності сту-

дентів.  

Слід зазначити, що окремі аспекти проблеми вже 

були предметом уваги дослідників, зокрема, вивчено 

особливості формування соціальної активності учнів 

(О. В. Киричук), старшокласників (С.Л. Комарова,              

В. Г. Панок), у середовищі дитячих громадських ор-

ганізацій (Л. І. Романовська). 

Водночас, проблема формування соціальної ак-

тивності студентської молоді в умовах соціальних 

трансформацій попри всю її актуальність не виступа-

ла предметом спеціального дослідження.  

Мета статті полягає у висвітленні змісту психо-

логічного тренінгу соціальної активності студентів та 

аналізу ефективності його впровадження в освітній 

процес ВНЗ.  

Психологічний тренінг соціальної активності мав 

на меті активізувати психологічні механізми, що за-

безпечують актуалізацію прагнення студентів до 

соціальної активності, орієнтацію на гуманістичні 

життєві цінності, розвиток у студентів відповідних 

знань, умінь та навичок, формування ціннісного став-

лення до соціальної активності тощо.  

Програма формування соціальної активності 

впроваджувалась у межах спецкурсу «Психологічний 

тренінг соціальної активності» для студентів 

спеціальності «Соціальна робота» Університету 

«Україна» і узгоджувалась з основною науковою те-

мою і напрямом діяльності студентського наукового 

товариства «Соціальна служба «Центр соціальної 

активності» Університету «Україна». Спецкурс «Пси-

хологічний тренінг соціальної активності» складався з 

трьох тематичних модулів: «Сенс та цінності сту-

дентського життя», «Соціальна активність майбутньо-

го фахівця: особиста відповідальність», «Студентське 

самоврядування і соціальна активність майбутніх 

фахівців».  

Загальна тривалість усього спецкурсу становила 

60 годин, з них 46 годин відводилось на аудиторні 

заняття та 14 – на самостійну роботу. 

Кожен тематичний модуль складався з двох ком-

понентів, які були нерозривні та проводилися ком-

плексно. Один компонент модуля був поданий у 

формі лекції-бесіди, оскільки саме ця форма подання 

інформації з основних питань програми стимулює 

активну участь учасників у обговоренні проблемних 

питань, аналізі поданої інформації, активізує учас-

ників на самостійний пошук варіантів вирішення 

проблем та висловлення пропозицій, сприяє плідній 

міжособистісній взаємодії всіх учасників програми. 

До форм реалізації другого компонента  модуля 

відносимо тренінг, який містить психологічні вправи, 

диспут, мозковий штурм, ділову гру, проектне зав-

дання, метод кейсів тощо [1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].  

У програмі тренінгу використовуються як відомі 

вправи в авторській модифікації, так і спеціально 

розроблені з урахуванням особливостей освітньої 

діяльності студентської молоді. Так, наприклад, у 

межах першого модулю спецкурсу проводились: міні-

лекція «Соціальна активність у студентському житті», 

авторський модифікований варіант вправи «Сформуй 

позитивний образ «Я» [4], вправа «Значення цінно-

стей», групова дискусія («Сенс життя та ціннісні 

орієнтації», мозковий штурм на тему: «Які, на Вашу 

думку, доцільні стимули для залучення студентів до 

творчої, громадської, соціальної, наукової, навчальної 

роботи?»). У межах модулю «Соціальна активність 

майбутнього фахівця: особиста відповідальність» 

особливо дієвими виявились: конкурс соціальної ре-

клами, авторська модифікована вправа «Складання 

соціального автопортрету» [6], гра «Безлюдний 

острів» [5] у авторській модифікації; кейс-метод із 

заздалегідь підготованою тематикою (у професійній 

сфері), зокрема кейс «Особливості волонтерської 

допомоги внутрішньо переміщеним особам»; власна 

організація соціальної акції в межах Інституту 

соціальних технологій тощо. В рамках третього моду-

лю спецкурсу проводилось активне знайомство та 

залучення студентів до діяльності студентського са-

моврядування. Тут використано такі форми й методи 

роботи: авторська міні-лекція на тему «Шляхи та 

можливості задоволення власних потреб студентами в 

діяльності студентського самоврядування», участь у 

«Зборі-поході «Козацькими шляхами», участь в ор-

ганізації фестивалю творчості студентів з особливими 

потребами «Сяйво надій», Дня відкритих дверей 

Університету, авторські тренінги «Як правильно 

оформлювати, прописувати проекти?», «Фанд-

райзинг», мозковий штурм «Які форми соціальної 

активності для Вас найцікавіші?», ділові ігри на за-

няттях (за професійним спрямуванням), коли, напри-

клад студенти-майбутні соціальні працівники мусили 

змоделювати ситуацію власної участі в якості кон-

сультантів служби «Телефон довіри» та її супервізії. 

Формувальний експеримент було проведено про-

тягом ІІ семестру 2015-2016 н.р. на базі Інституту 

соціальних технологій Університету «Україна». У 

ньому взяли участь 52 студенти, яких було розподіле-

но по 26 осіб на експериментальну та контрольну 

групи, однорідні за соціально-демографічними (стать, 

вік регіон проживання загалом і під час навчання зокре-

ма), організаційними (форма власності ВНЗ) і навчаль-

но-професійними (напрям, курс, форма навчання, 

суміщення навчання з роботою) характеристиками.  

В експериментальній групі реалізація програми 

тренінгу проводилась на основі системного розвитку 

всіх компонентів соціальної активності відповідно до 

психологічних чинників та умов формування соціаль-

ної активності.  
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Статистичне опрацювання результатів апробації 

програми психологічного тренінгу соціальної актив-

ності студентів здійснювалося за допомогою 

комп’ютерної програми для статистичної обробки 

даних SPSS 16.0. 

У результаті встановлено позитивну динаміку 

рівнів соціальної активності та її окремих компо-

нентів у студентів експериментальної групи, у той 

час, як у студентів з контрольної групи позитивних, 

статистично значущих зрушень у рівнях соціальної 

активності виявлено не було. При цьому для 

оцінювання статистичної значущості відмінностей 

між експериментальною та контрольною групами 

застосовано критерій 2, а динаміки рівнів сформова-

ності соціальної активності в кожній групі окремо – 

G-критерій знаків. 

Зокрема, порівняльний аналіз рівнів розвитку мо-

тиваційного компонента  соціальної активності в 

експериментальній та контрольній групах за кри-

терієм 2 засвідчив наявність статистично значущих 

відмінностей у показниках експериментальної групи 

порівняно з контрольною після формувального експе-

рименту (p < 0,05) (табл. 1). 

 

Таблиця 1. 

Рівні мотиваційного компонента  соціальної активності студентів  

до (1 зріз) і після (2 зріз) формувального експерименту 

 
* – відмінності статистично значущі на рівні p < 0,05 

 

З табл. 1 видно, що якщо до початку експеримен-

ту кількість студентів на високому рівні мотиваційно-

го компонента  соціальної активності становила 

19,2%, то в результаті впровадження програми психо-

логічного тренінгу соціальної активності ця кількість 

зросла до 42,3%, натомість в експериментальній групі 

студентів із низьким рівнем мотивації соціальної ак-

тивності практично виявлено не було, хоча до фор-

мувального експерименту їх кількість становила 

15,4%. За G-критерієм знаків ці відмінності стати-

стично значущі на рівні р < 0,01. Отже, в експеримен-

тальній групі збільшилася кількість студентів з висо-

ким та середнім рівнями мотиваційного компонента  

соціальної активності. Такі студенти вирізнялися 

альтруїзмом, потребою у встановленні соціальних 

зв’язків; почуттям відповідальності у вирішенні про-

блем студентської групи, баченням у соціальній ак-

тивності джерел власного самоствердження, саморо-

звитку тощо. 

У той же час, у контрольній групі за результата-

ми першого та другого зрізів зафіксовано незначні 

зміни, які не є статистично значущими. Так, кількість 

студентів, які характеризувалися високим рівнем 

мотиваційного компонента  соціальної активності, у 

контрольній групі до експерименту (19,2%) практич-

но не змінилася. Кількість студентів із контрольної 

групи з низьким рівнем мотивації до соціальної ак-

тивності незначно зменшилась (з 11,5% до 7,7%). 

Подібні результати було встановлено внаслідок 

порівняльного аналізу рівнів сформованості ціннісно-

го компонента  соціальної активності студентської 

молоді в експериментальній та контрольній групах 

(табл. 2). 

 

Таблиця 2. 

Рівні ціннісного компонента  соціальної активності студентів  

до (1 зріз) і після (2 зріз) формувального експерименту 

* – відмінності статистично значущі на рівні p < 0,05 

 

Групи студентів 

Рівні мотиваційного компонента  (кількість студентів, у %) 

низький середній високий 

1 зріз 2 зріз 1 зріз 2 зріз 1 

зріз 

2 

зріз 

Експериментальна  15,4 0* 65,4 57,7* 19,2 42

,3* 

Контрольна  11,5 7,7* 69,2 73,1* 19,2 19

,2* 

Групи студентів 

Рівні ціннісного компонента  

(кількість студентів, у %) 

низький середній високий 

1  

зріз 

2 зріз 1  

зріз 

2  

зріз 

1  

зріз 

2  

зріз 

Експериментальна  11,5 3,8* 76,9 57,7* 11,5 38,5* 

Контрольна  11,5 7,7* 73,4 80,8* 15,4 11,5* 



      Психологія – Психология – Psychology 
 

"Наука і освіта", №9, 2016                                                  19    

Як видно з табл. 2, що якщо до початку експери-

менту кількість студентів в експериментальній групі 

на високому рівні ціннісного компонента  соціальної 

активності становила 11,5% студентів, то в результаті 

впровадження програми психологічного тренінгу 

соціальної активності ця кількість значно зросла до 

38,5%, натомість у контрольній групі цей відсоток 

навіть зменшився з 15,4 до 11,5. Це, на наш погляд, 

актуалізує доцільність включення у навчальний про-

цес психологічних тренінгів, групових дискусій та 

практичних занять із формування гуманістичних жит-

тєвих цінностей у студентів. Відсоток студентів, які 

мали низький рівень ціннісного компонента  соціаль-

ної активності в експериментальній групі зменшився 

(з 11,5% до 3,8%), у контрольній – також зменшився, 

але незначно (з 11,5% до 7,7%). У цілому динаміка 

рівнів ціннісного компонента  соціальної активності 

після формувального експерименту в експеримен-

тальній групі за G-критерієм знаків є позитивною, а 

зміни в показниках є статистично значущими 

(р<0,01). Отже, після формувального експерименту в 

експериментальній групі зросла кількість студентів, 

які вирізняються прагненням до якісного виконання 

соціальних ролей і соціальної діяльності, наявністю у 

психологічній структурі особистості цінностей актив-

ного та продуктивного життя, добробуту інших, 

відповідальності, чесності, сміливості. 

Крім того, порівняльний аналіз рівнів сформова-

ності емоційно-вольового компонента  соціальної 

активності студентської молоді в експериментальній 

та контрольній групах до і після формувального 

експерименту за критерієм 2 дозволив установити 

статистично значущі відмінності в їх показниках 

(табл. 3). 

 

Таблиця 3. 

Рівні емоційно-вольового компонента  соціальної активності  

студентів до (1 зріз) і після (2 зріз) формувального експерименту 

 
* – відмінності статистично значущі на рівні p < 0,05 

 

Із табл. 3 видно, що якщо до початку експери-

менту в експериментальній групі кількість студентів 

на високому рівні емоційно-вольового компонента  

соціальної активності становила 7,7%, то в результаті 

проведення психологічного тренінгу соціальної ак-

тивності ця кількість зросла до 38,5%. 

У контрольній групі таких значущих змін не спо-

стерігається. Водночас, в обох групах зафіксовано 

зменшення кількості студентів на низькому рівні 

емоційно-вольового компонента  соціальної актив-

ності (з 15,4% до 3,8% в експериментальній групі і з 

19,2 до 11,5% – у контрольній). На нашу думку, це 

можна пояснити тим, що сам процес навчання у ВНЗ 

частково покращує позитивне ставлення до соціальної 

діяльності та тренує вольові якості, проте недостатньо 

для підвищення рівня соціальної активності. У цілому 

динаміка рівнів емоційно-вольового компонента  

соціальної активності після формувального експери-

менту в експериментальній групі за G-критерієм 

знаків є позитивною, а зміни в показниках є стати-

стично значущими (р<0,01). Переважна більшість 

студентів з цієї групи характеризувалися емоційним 

сприйняттям соціальних подій, особистою 

відповідальністю за вирішення соціальних проблем, 

цілеспрямованістю, ініціативністю тощо. 

У той же час, у контрольній групі за результата-

ми першого та другого зрізів рівнів сформованості 

емоційно-вольового компонента  соціальної актив-

ності зафіксовано незначні зміни, які не є статистично 

значущими. 

Про ефективність програми тренінгу свідчить й 

порівняльний аналіз рівнів сформованості пізнаваль-

но-рефлексивного компонента  соціальної активності 

студентської молоді в експериментальній та кон-

трольній групах за критерієм 2 після формувального 

експерименту, у той час, як до експерименту стати-

стично значущих відмінностей між ними не було 

(табл. 4). 

Із даних табл. 4 випливає, що якщо до початку 

експерименту кількість студентів в експерименталь-

ній групі з високим рівнем пізнавально-

рефлексивного компонента соціальної активності 

становила 3,8%, то в результаті проведення психо-

логічного тренінгу соціальної активності ця кількість 

зросла до 34,6%. Разом з цим до початку формуваль-

ного експерименту низький рівень розвитку пізна-

вально-рефлексивного компонента  мали 11,5% до-

сліджуваних, а після його проведення респондентів із 

такими показниками в експериментальній групі вияв-

лено не було. У цілому динаміка рівнів пізнавально-

Групи студентів 

Рівні емоційно-вольового компонента  

(кількість студентів, у %) 

низький середній високий 

1  

зріз 

2 зріз 1 зріз 2  

зріз 

1  

зріз 

2  

зріз 

Експериментальна  15,4 3,8* 76,9 57,7* 7,7 38,5* 

Контрольна  19,2 11,5* 69,2 73,1* 11,5 15,4* 
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рефлексивного компонента  соціальної активності 

після формувального експерименту в межах експери-

ментальної групи є позитивною, а зміни в показниках 

за G-критерієм знаків є статистично значущими 

(р<0,01). За результатами дослідження студенти 

експериментальної групи вирізнялися прагненням до 

самостійного поповнення соціальних знань, цікавістю 

до громадсько-соціальних подій, здатністю до ре-

флексії, самосприйняття та аналізу власної поведінки 

в соціумі тощо. 

 

 

Таблиця 4. 

Рівні пізнавально-рефлексивного компонента  соціальної активності  

студентів до (1 зріз) і після (2 зріз) формувального експерименту 

 
* – відмінності статистично значущі на рівні p ≤ 0,05 

 

У той же час у контрольній групі за результатами 

першого та другого зрізів статистично значущих змін 

у показниках пізнавально-рефлексивного компонента  

соціальної активності зафіксовано не було. 

Також за критерієм 2 та G-критерієм знаків 

установлено статистично значущі відмінності у рівнях 

сформованості діяльнісного компонента  соціальної 

активності студентської молоді в експериментальній 

та контрольній групах після формувального експери-

менту (табл. 5). 

 

Таблиця 5. 

Рівні діяльнісного компонента  соціальної активності студентів  

до (1 зріз) і після (2 зріз) формувального експерименту 

 

* - відмінності статистично значущі на рівні p < 0,01 

 

Так, кількість студентів експериментальної гру-

пи, які мали низький рівень діяльнісного компонента 

соціальної активності, до проведення формувального 

експерименту значно зменшилась (з 26,9% до 7,7%), а 

з високим зросла з 7,7% до 34,6%. Відповідно, зросла 

кількість студентів експериментальної групи, які 

вирізнялися стійкою соціальною активністю, ініціа-

тивністю, творчістю у громадсько-соціальній, нав-

чальній і трудовій діяльності, сформованими ор-

ганізаторськими вміннями та навичками тощо. 

Разом з тим у контрольній групі за результатами 

першого та другого зрізів цього компонента  соціаль-

ної активності виявлено незначні зміни, які не є ста-

тистично значущими.  

Результати сформованості окремих компонентів 

соціальної активності позначилися на рівнях сформо-

ваності соціальної активності загалом. Порівняльний 

аналіз цих рівнів у експериментальній та контрольній 

групах за критерієм 2 дозволив установити стати-

стично значущі відмінності між ними після фор-

мувального експерименту (табл. 6). 

Із табл. 6 видно, що якщо до початку експери-

менту в експериментальній групі лише 3,8 % сту-

дентів характеризувалися високим рівнем соціальної 

активності, то після експерименту таких студентів 

стало 19,2%, значно виріс відсоток студентів із рівнем 

соціальної активності, вищим за середній (з 23,1% 

респондентів до 38,5%); до того ж студентів із низь-

ким рівнем соціальної активності після формувально-

го експерименту виявлено не було.  

 

 

Групи студентів 

Рівні пізнавально-рефлексивного компонента  

(кількість студентів, у %) 

низький середній високий 

1 зріз 2 зріз 1 зріз 2  

зріз 

1  

зріз 

2  

зріз 

Експериментальна  11,5 0* 84,6 65,4* 3,8 34,6* 

Контрольна  7,7 7,7* 84,6 76,9* 7,7 15,4* 

 

Групи студентів 

Рівні діяльнісного компонента  

(кількість студентів, у %) 

низький середній  високий 

1 

зріз 

2 зріз 1 зріз 2 зріз 1 

зріз 

2 зріз 

Експериментальна  26,9 7,7* 65,4 57,7* 7,7 34,6* 

Контрольна  23,1 26,9* 65,4 65,4* 11,5 7,7* 
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Таблиця 6. 

Рівні соціальної активності студентів до (1 зріз) і після (2 зріз) формувального експерименту 

Рівні соціальної активності 

студентів 

Групи студентів 

(кількість досліджуваних у %) 

Експериментальна група Контрольна група 

1 зріз 2 зріз 1 зріз 2 зріз 

низький 3,8 0* 7,7 3,8* 

нижчий за середній 19,2 3,8* 15,4 19,2* 

середній 50,0 38,5* 46,2 38,5* 

вищий за середній 23,1 38,5* 26,9 34,6* 

високий 3,8 19,2* 3,8 3,8* 
 
* – відмінності статистично значущі на рівні p ≤ 0,05 

 

Натомість серед студентів контрольної групи 

статистично значущих відмінностей у рівнях соціаль-

ної активності не виявлено. 

Отже, результати аналізу апробації психологіч-

ного тренінгу соціальної активності довели його 

ефективність щодо розвитку соціальної активності 

студентської молоді та засвідчили доцільність його 

впровадження у ВНЗ. 

Отримані дані не вичерпують усіх аспектів до-

сліджуваної проблеми. Перспективним є, на нашу 

думку, подальше вивчення психологічних чинників 

соціальної активності студентської молоді; психо-

логічної готовності викладачів до розвитку соціальної 

активності майбутніх фахівців тощо. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ: СОДЕРЖА-

НИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

В статье описывается статистический анализ и оценка результатов внедрения психологического тренинга 

социальной активности. В результате исследования в экспериментальной группе обнаружены статистически 

значимые изменения уровней социальной активности в целом и уровней ее структурных компонентов в частно-

сти. Психологический тренинг социальной активности, проведенный в экспериментальной группе, системати-

чески развивает все компоненты социальной активности в соответствии с психологическими факторами ее 

формирования. В ходе реализации программы эксперимента возросло количество студентов с высоким и сред-

ним уровнем мотивационного компонента социальной активности в экспериментальной группе. Кроме того, 

количество студентов с высоким уровнем ценностного компонента социальной активности увеличилось, и в то 

же время количество студентов с низким уровнем ценностного компонента социальной активности уменьши-

лось. Количество студентов с высоким уровнем эмоционально-волевого компонента социальной активности 

увеличилось, а с его низким уровнем – уменьшилось. В результате тренинга количество студентов с высоким 

уровнем познавательно-рефлексивного компонента социальной активности возросло. Студентов с низким 

уровнем этого компонента не было обнаружено. Кроме того, количество студентов с высоким уровнем дея-

тельностного компонента социальной активности возросло, а с низким – снизилось. Анализ апробации автор-

ской программы в учебном процессе ВУЗа показал ее эффективность в повышении уровня общей социальной 

активности студентов.  

Ключевые слова: социальная активность, студенты, компоненты социальной активности, развитие соци-

альной активности, образовательный процесс ВУЗа. 
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PSYCHOLOGICAL TRAINING OF STUDENTS’ SOCIAL ACTIVITIES: THE CONTENT 

AND EFFECTIVENESS OF ITS USE IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF UNIVERSITIES 
The article deals with the statistical analysis and assessment of the results of implementing the program “Psycho-

logical training of students’ social activities” into the educational process. As a result of the experiment, the statistically 

significant positive changes of the levels of social activities in general and the levels of their structural components in 

particular have been found in the experimental group. The implementation of the psychological training of students’ 

social activities was based on the systematic development of all social activities components according to the psycho-

logical factors of their formation. The number of students with high and medium levels of motivational component of 

social activities has increased in the experimental group. Besides, the number of students with the high level of value 

component of social activities has increased and at the same time, the number of students with the low level of value 

component of the social activities has decreased. After the experiment it has been found that the number of students 
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with the high level of emotional and volitional component of social activities has increased and at the same time the 

number of students with its low level has decreased. Also, the number of students with the high level of cognitive and 

reflexive component of the social activities has increased and at the same time the students with the low level of this 

component have not been found. Finally, the number of students with the high level of operational component of social 

activities has increased and the number of students with its low level has decreased. The analysis of the implementation 

of the author’s program into the educational process of the university demonstrates its effectiveness in increasing the 

level of students’ social activities. 

Keywords: social activity, students, youth, the components of social activity, development, method, training.  
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КОРЕГУВАННЯ СТРЕСОВИХ СТАНІВ  

В УМОВАХ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗАКЛАДІВ У ПІДЛІТКІВ 

 

У роботі в процесі семантичного дослідження визначено, що найбільше збудження у підлітків викликають 

слова «ризик», «секс», «відпочинок» та «гроші» – це так звані спонукальні сили особистості підлітка. Найви-

щу оцінку мають слова «гроші», «відпочинок», «гра» – це ті об’єкти, які є найбільш приємними та привабли-

вими для підлітків. Таким чином, важливо побудувати роботу з підлітками щодо корегування стресового ста-

ну в умовах рекреаційних закладів, оскільки саме перебування підлітків у зонах відпочинку викликає у них найбі-

льше збудження, яке, в свою чергу, призводить до відчуття стресу та напруги. Було розроблено тренінг коре-

гування стресових станів у підлітків, який складається з 5 занять, кожне заняття триває 1 год. 15 хв., із ура-

хуванням вікових особливостей та місця перебування (рекреаційні заклади). 

Ключові слова: ризик, процес ризику, ризик особистості у підлітків, стрес, корегування стресових станів, 

тренінг. 

 

Коло явищ, що спричиняють травматичні пору-

шення для психіки людини –достатньо широке та 

охоплює безліч ситуацій, коли виникає погроза жит-

тю, фізичному здоров’ю або образу «Я». Коли мова 

йде про ризик, хвилювання, стрес, небезпеку, занепо-

коєння, паніку, страх та інші негативні емоційні ста-

ни, то складно почуватися гармонічно та ефективно 

взаємодіяти з навколишнім середовищем не тільки 

дітям, а також і дорослим.     

Проблемою наших наукових досліджень висту-

пає прояв ризику особистості на різних етапах онто-

генезу. Слід відзначити, що ця тема виступає актуа-

льною як у практичному застосовуванні, так і в теоре-

тичному аспекті, оскільки існує плутанина у викорис-

танні наукових дефініцій під час вивчення ризику.  

У наших попередніх роботах ми показали спів-

відношення ризику з іншими науковими явищами. 

Так, формально процес ризику можна представи-

ти як схему, що складається із наступних ланок (див. 

рис. 1): 

 
Рис. 1. Процес ризику. 

 


