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засiб iнтерпретацiї, який дозволяє встановити дiалог в межах дискурсу. Встановле-
но специфiку дискурсивного дiалогу, який створюється суб’єктом на рiвнi уяви або 
фантазування в оповiднiй формi, що дозволяє створити метафору двозначного ха-
рактеру: з одного боку суб’єкт формує метафору вiдхиленої життєвої альтернати-
ви та створює метафору власного свiтобачення з позицiї дискурсу в усвiдомленнi 
даної вiдхиленої альтернативи. Визначено, специфiку рефлексiї та iнтерпретацiї 
змiсту i емоцiйного фону переживання вiдхиленої життєвої альтернативи. Обґрун-
товано специфiку тексту, як певної метафори, що дозволяє зафiксувати у часовому 
iнтервалi сам процес вiдхилення альтернативи та розвинену здатнiсть особистостi 
встановлювати смисл того чи iншого життєвого аспекту.

Визначено психологiчнi чинники розвитку усвiдомлення вiдхиленої аль-
тернативи зрiлою особистiстю: самооцiнювання, самовизначення, психологiчна 
готовнiсть до самовизначення, особистiсне самовизначення, самоволодiння, 
самопiзнання. 

Таким чином, введення психологiчних механiзмiв соцiальної перцепцiї, 
симптомокомплексiв вiдхилення життєвої альтернативи та пасивне прийнят-
тя життєвої альтернативи, а також наративної iдентифiкацiї, на нашу думку, до-
зволяє перетворити вiдхилення життєвої альтернативи засобами метафори та 
дискурсу у життєвий ресурсний потенцiал особистостi, складовими якого ви-
ступатиме iстинна зрiлiсть, здатнiсть до рефлексiї та розвинена особистiсна 
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Етапи становлення та напрямки розвитку етнопсихiатрiї в Українi

Етнопсихiатрiчнi дослiдження в нашiй країнi мають вже бiльш, як 
150-рiчну, iсторiю та своє коло поважних науково визнаних iмен, що належать, 
в першу чергу, психiатрiї, але також i iншим наукам, пов’язаним з людиною та 
суспiльством. Рiзноманiтнi дослiдження, проведенi вченими, довели залежнiсть 
психопатологiї вiд етнокультуральної приналежностi.  З початку зацiкавленостi 
етнопсихологiчною проблематикою в українському науковому спiвтовариствi 
етнiчна психiатрiя реалiзується переважно як опис психопрофiлактичних 
та психотерапевтичних народних уявлень i практик рiзних етнiчно визначе-
них груп (П.П. Чубинський, Г. Коваленко, П.В. Iванов, Н. Кондратковський,  
М.Ф. Сумцов, О.В. Вєтухов та iн.). На жаль, цi етнографiчнi описи мiстили не-
достатню кiлькiсть даних щодо самих сеансiв лiкування для того, щоб трактува-
ти дiї мiсцевих знахарiв на засадах наукової об'єктивностi.

Паралельно з цим почав з'являтися характерний вид дослiджень, якi опи-
сували специфiчнi данiй конкретнiй етнiчнiй групi психопатологiчнi прояви 
(П.С.Єфименко, М.В. Країнський). 
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З кiнця ХIХ — початку ХХ столiття в українських етнопсихiатричних 
дослiдженнях формується дуже потужна антропологiчна лiнiя, здiйснюється 
цiла плеяда крос-культурних дослiджень, що ставили за мету прослiдкувати 
кореляцiю фiзичних та психiчних ознак етносiв (В.Є. Емме, I.I. Пантюхов,  
О.А. Iвановський, М.В. Гiльченко, Ф.К. Вовк).

В цей же перiод в українському науковому спiвтовариствi поступово набу-
ває певної реалiзацiї iнтенцiя методичного експериментального дослiдження                    
(П.I. Ковалевський, I.О. Сiкорський, С.А. Подолинський).

З кiнця 20-х рр. ХХ ст. вiдбувається згортання етнопсихiатричних дослiджень 
в Українi, що було зумовлене активiзацiєю радянського тоталiтарного тиску. 
Виходять лише поодинокi працi з даної проблематики (В.П. Петров, С.М. Да-
виденков). 

Такий стан триває, фактично, до початку 1990 рр., i тiльки з набуттям Укра-
їнською державою незалежностi починається становлення сучасної української 
етнопсихiатрiї. Вона ґрунтується, з одного боку, на засадах етнопсихологiчної теорiї, 
а з iншого боку, використовує методологiчнi та практичнi напрацювання психiатрiї. 

Напрями сучасних етнопсихiатрiчних дослiджень можна згрупувати за  на-
ступними тематико-методологiчними перспективами: 

•	 порiвняльний	 аналiз	 психопатологiї	 сучасних	 та	 традицiйних	
суспiльств (В.П. Самохвалов, В.I. Єгоров, I.О. Зайцева); 

•	 крос-культурнi	 дослiдження	 наявностi	 та	 поширення	 психiчних	
розладiв у рiзних народiв (М.В. Вербенко, О.В. Хреннiков, В.В. Сойко,  
Р.Б. Брагiн, А.I. Брагiна, Р. Гiйас, Б. Бальбус);  

•	 виявлення	 специфiчних	 форм	 психiчної	 патологiї	 в	 етнiчних	 групах	
(В.I. Кайгер); 

•	 дослiдження	 етнiчної	 специфiки	 клiнiки	 психiчних	 захворювань																		
(Г.Я. Пилягiна, I.М. Грига); 

•	 розробка	 етнокультуральних	 пiдходiв	 до	 профiлактики,	 дiагностики	
та терапiї психопатологiї (Б.В. Михайлов, В.С. Подкоритов, Ю.В. Чайка,  
Ю.Ю. Чайка, В.М. Павленко, Л.М. Юр’єва, О. Фарбега); 

•	 аналiз	 здобуткiв	 народної	 медицини	 в	 галузi	 психiчної	 патологiї	 та																
(З. Болтарович, В. Мойсiєнко, Я. Пiдцерковна, Т. Пархоменко, А Шкарбан,                    
I. Колодюк, Н. Серебряннiкова, С. Швидкий, А. Темченко); 

•	 дослiдження	феномену	цiлительства	(О.Г.	Карагодiна).
Сучасна практична етнопсихiатрiя визначається набором рiзноманiтних за-

вдань, серед яких: 
•	 лiкування	пацiєнтiв	–	представникiв	iншого	етносу;	
•	 лiкування	пацiєнтiв,	чиї	хвороби	мають	етнокультурну	основу	(пробле-

ми взаємовiдносин в iнтернацiональних сiм’ях, психопатологiчнi проблеми про-
цесу мiграцiї, проблеми адаптацiї до етнокультурних та соцiокультурних змiн, 
проблеми взаємодiї з представниками iнших етносiв, мiжетнiчне непорозумiння, 
проблеми етноiдентифiкацiї особистостi); 
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•	 особливостi	 процесу	 лiкування,	 коли	 лiкар	 i	 пацiєнт	 вiдносяться	 до	
рiзних культур; 

•	 врахування	 етнiчних	 аспектiв	 неврозiв,	 психопатiй,	 шизофренiї,	
депресiй, алкоголiзму та наркоманiї; 

•	 етнокультурне	поєднання	методiв	лiкування	рiзних	культур.

Старший школьный возраст – важный и ответственный этап развития челове-
ка. В данный период происходит интенсивное развитие самосознания, становле-
ние целостного образа «Я» [1]. Адекватная умеренно дифференцированная само-
оценка как важнейший компонент целостного самосознания, выступает необходи-
мым условием гармоничного развития личности старшеклассника, его отношений 
с самим собой и с другими людьми.

Главным измерением времени в самосознании юноши является будущее,  
к которому он себя готовит. Мечты о будущем занимают центральное место его 
переживаний [4]. 

Построение собственного жизненного пространства, временной перспективы 
не может состояться без обращенности юноши к своему внутреннему миру, самоо-
ценки своих актуальных и потенциальных возможностей, способностей [1]. В этом 
случае можно проследить связь самооценки и временной перспективы. 

Изучение самооценки, ее структуры, функций обсуждаются в работах Л.И. Божо-
вич, А.В. Захаровой, И.С. Кона, М.И. Лисиной, А.И. Липкиной, и других психологов. 

Исследуя временную перспективу старших школьников, авторы указывали 
на ее связь с самооценкой личности [5; 3; 5; 6; 7], но в литературе мы не нашли 
исследований, прямым предметом которых было изучение связи особенностей 
самооценки с временной направленностью.

Актуальность настоящего исследования обусловлена малоизученной пробле-
мой влияния представлений старшеклассника о себе, оценки своих способностей и 
возможностей, т.е. самооценки на построение собственной временной перспективы. 

Цель исследования: выявить особенности самооценки старшеклассников  
с разной временной направленностью. В исследовании мы предположили, что 
адекватная умеренно дифференцированная самооценка обеспечивает ориента-
цию старшеклассника на будущее, а также гармоничное соотношение всех вре-
менных тенденций (на прошлое, настоящее и будущее). 

Для диагностики самооценки испытуемых использовалась «Методика изу-
чения самооценки» (Дембо-Рубинштейн), которая позволяет выявить уровень 
самооценки старшеклассников, а также определить уровень притязаний, а так-
же величину расхождения между данными показателями. 


