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АНОТАЦІЯ

У статті висвітлено особливості рефлексію як когнітивну складову суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій. Проаналізовано сутність і проблеми суб’єктивного благополуччя, пов’язуючи його зі щастям,
задоволеністю життям, психологічним благополуччям, актуальним та ідеальним психологічним благополуччям
тощо. Висвітлено результати дослідження рефлексії як когнітивної складової суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій, в якому взяли участь 103 особи з освітніх організацій з різних регіонів України, які
були розподілені за статтю, віком, місцем проживання та ін. Встановлено вражаюче низькі результати як за шкалами психологічного благополуччя досліджуваних, так і щодо переживання ними психологічного благополуччя

в цілому та залежно від рівня рефлексії зокрема. Виявлено статистично значущі вікові, гендерні, демографічні та
професійні відмінності у досягненні психологічного благополуччя залежно від рівня їх рефлексії
Ключові слова: рефлексія, когнітивна складова, суб’єктивне благополуччя, персонал освітніх організацій.

Постановка проблеми. У кризових умовах

вим досвідом та ін.); складає суб’єктивну бажаність

інформаційного сьогодення сучасне українське суспі-

переважної більшості персоналу і, водночас, потенцій-

льство висуває якісно нові вимоги до діяльності персо-

ну можливість, мету, цінність, а також сприяє позитив-

налу освітніх організацій, зумовлені актуальною потре-

ному переживанню життя та ефективному функціону-

бою надання не лише якісних знань, реалізації педаго-

ванню в ньому (Каргіна, 2016, с. 136-139). Благополуч-

гічної майстерності, здатності продукувати інноваційні

чя як базове переживання визначає якість життя люди-

ідеї щодо покращення освітньої діяльності, формуван-

ни (Bradburn, 1969), задоволеність життям, що передба-

ня конкурентоспроможних здобувачів вищої освіти,

чає оцінку людиною себе, або свого життя загалом

еліти сьогодення, а й бути, в умовах реального часу,

(Jahoda, 1958) Відчуття міри власного благополуччя

здатними до подолання соціально-психологічної напру-

неможливо без спроможності до рефлексії, що забезпе-

ги у суспільстві, вміти як самостійно, так і навчаючи

чує когнітивну оцінку благополуччя і має особливе

молодь, ставати суб’єктом власного життя, досягати

значення для його вираженості і процесу переживання

задоволеності життям і собою, позитивно оцінюючи

(Michael, 1973, с. 252-283).

власну освітню діяльність і життєвий шлях загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нау-

Особливої актуальності для персоналу освітніх

ковцями зроблено вагомий внесок у вивчення пробле-

організацій набуває суб’єктивне благополуччя, що сві-

ми суб’єктивного благополуччя, пов’язуючи його зі

дчить про сприймання працівниками та їх суб’єктивну

щастям (Аргайл, 2003; Lyubomirsky, King, & Diener,

оцінку, обумовлену особливостями усіх сфер життєді-

2005; Waterman, 1993 та ін.), задоволеністю життям

яльності (цінностями, очікуваннями, набутим життє-

(Diener, 2009; Diener, Larsen, Levine & Emmons, 1985;
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Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985 та ін.); психоло-

но власне існування, враховуючи мінливі умови сього-

гічним благополуччям (Bradburn, 1969; Ryff, 1995,

дення.

Seligman, 2011; Карсканова, 2011; Ширяєва, 2008 та

З метою виявлення рефлексії як когнітивної

ін.); актуальним та ідеальним психологічним благопо-

складової суб’єктивного благополуччя персоналу освіт-

луччям ( Фесенко2005 та ін.) тощо.

ніх організацій, нами проведено дослідження, в якому

У дослідженнях висвітлено різні аспекти суб’-

взяли участь 103 особи з освітніх організацій з різних

єктивного благополуччя, зокрема психологічні чинники

регіонів України, які були розподілені за статтю (29,1%

суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх органі-

чоловічої і 70,9% жіночої), віком (до 30 років – 24,3%,

зацій (Бондарчук, 2017), професійна автономність нау-

30-40 р. – 20,4%, 40-50 р. 17,5%, 50-60 р. – 24,3%, понад

ково‐педагогічних працівників як індикатор їх суб’єк-

60 р. – 13,6%), місцем проживання (58,3% - у сільській

тивного благополуччя (Бондарчук& Пінчук, 2020), цін-

місцевості, 41,7 містян), здобули відповідну кваліфіка-

нісні орієнтації як чинник формування суб'єктивного

цію (бакалавра -2,9%, магістра(спеціаліста) – 38,8%,

благополуччя особистості (Вірна, 2013; Балахтар,

науковий ступінь – 33,0%).

2020), особливості вивчення соціальних потреб як предиктора

суб’єктивного

благополуччя

особистості

(Данильченко, 2015) та ін. «Втілення соціального, емо-

Отримані результати оброблялися і графічно
презентувалися за допомогою комп’ютерної програми
SPSS (версія 23,0).

ційного та духовного благополуччя (ресурси і стани)

Метою статті є дослідити особливості рефлек-

свідчить про потенційні передумови забезпечення жит-

сії як когнітивної складової суб’єктивного благополуч-

тєвих потреб в активному способі життя людини, дося-

чя персоналу освітніх організацій.

гненні особистих цілей, сприяння адекватній та опти-

Виклад основного матеріалу. Персонал освіт-

мальній взаємодії з соціальним й іншим оточен-

ніх організацій державних і приватних форм власності

ням» (Гапон, 2002, с. 319), забезпечуючи «здатність

забезпечує ефективне управління освітньою організаці-

будувати адекватні способи реалізації смислових устре-

єю і характеризується базовими (забезпечення ефектив-

млінь» (Карсканова, 2012, с. 1) та ін. Крім того,

ної

Е. Дінер (2014) вказує, що суб’єктивне благополуччя

«високоосвічений», «успішний», «працюючий на ре-

більше характеризується мінливими емоційними пере-

зультат»,

живаннями в часі і контексті, тобто залежить від психо-

правової

логічного благополуччя, основою якого є розвиток

«високопрофесійний») та спеціально конкурентоздат-

більш стійких навичок і вмінь. А це свідчить про те, що

ними характеристиками, що забезпечують успішність

психологічне благополуччя сильніше і триваліше у по-

освітньої діяльності в конкурентних умовах та ін. При

рівнянні із суб’єктивним благополуччям, оскільки здій-

цьому, ми припускались думки, що персонал повинен

снює вплив на навички, цінності та ін. в перспективі.

бути психологічно благополучним і здатним до самоа-

Варто зазначити, що набути високого рівня суб’єктив-

налізу як позитивних, так і негативних змін у соціаль-

ного благополуччя можливо лише за умови високого

ному та економічному благополуччі у вигляді усвідом-

рівня психологічного благополуччя. У цілому, психоло-

люваних ними детермінаційних зв’язків сьогодення з

гічне благополуччя домінує над суб’єктивним у довго-

минулим і майбутнім. Суб’єктивне благополуччя – це,

тривалій перспективі, підвищуючи рівень їх обох

насамперед, задоволеність життям, домінування пози-

(Joshanloo, 2018). Тому актуальним уявляється рефлек-

тивних афектів над негативними, оптимізм особистості

сії як когнітивної складової суб’єктивного благополуч-

(Олександров, 2009, с. 175-179).

чя персоналу освітніх організацій, що, на нашу думку,

діяльності

освітньої

організації

«компетентний»,
бази,

«знання

державного

(«творчий»,
нормативностандарту»,

Ми погоджуємося з думкою М. Варій, що пси-

передбачає переживання змістовного наповнення та

хологічне

цінності життя, відчуття задоволеності життям та со-

(рефлексивний – уявлення про окремі аспекти власного

бою, досягнення актуальних для особистості мотивів,

буття) та емоційний (домінуючий емоційний тон став-

потреб протягом життєвого шляху, оцінюючи позитив-

лення) аспекти (Варій, 2005, с. 198). Зокрема критерій

містить

когнітивний

© Olena Gorova

DOI (Article): https://doi.org/10.31108/1.2021.7.8.8
Volume 7 Issue 8 (52) 2021

благополуччя

http://www .apsijournal.com/

92

ISSN 2414-0023 (Print)

PSYCHOLOGICAL JOURNAL

ISSN 2414-004X (Online)

Volume 7 Issue 8 (52) 2021

DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2021.7.8

рефлексивної оцінки життєвого середовища людини

Саме тому на першому етапі нашого дослі-

свідчить про емоційний компонент психологічного бла-

дження нами вивчались показники психологічного бла-

гополуччя як задоволеність життям – самозвіт про те,

гополуччя персоналу освітніх організацій (табл. 1).

як людина оцінює себе або оцінює власне життя загалом (Jahoda, 1958).

Як видно з табл. 1, найбільш високі показники
виявились у досліджуваних стосовно позитивних відно-

Складно уявити психологічне благополуччя без

син з оточуючими людьми (у середньому 61,52 бали),

рефлексії, оскільки це стійкий рефлексивний стан щодо

що особливо актуально саме для освітньої діяльності

задоволення та осмислення життя. Когнітивна складова

персоналу освітніх організацій, оскільки працівники

психологічного благополуччя передбачає прогнозуван-

мають досконало володіти навичками встановлення

ня ймовірної самоактуалізації; уявлення щодо суб’єкти-

довірливих відносин з людьми. Крім того, показник

вного добробуту, пов’язані з темпоральною характерис-

показує бажання освітян бути здатними до емпатії, вмі-

тикою самоактуалізації, представленою здатністю жити

ти шукати компроміси у взаємодії зі здобувачами осві-

по-справжньому, й бачити власне життя цілісно, сприя-

ти тощо. Це підтверджують і показники наявності цілей

ючи активності та формуванню готовності до попере-

у житті персоналу, їхню осмисленість цілей як в освіт-

дження ймовірних ускладнень чи кризових станів. Реа-

ній діяльності, так і впродовж життя в цілому (у серед-

лістичність уявлень про психологічне благополуччя

ньому 58,47 балів), прагнення до постійного зростання

призводить до відмови від прагнення до так званого

особистості, самовдосконалення і самореалізації (у се-

«глобального» щастя та задоволеності життям або пов-

редньому 58,06), здатні «ототожнювати себе із своїми

ного виключення тривоги, неспокою та життєвих про-

бажаннями, цілями і цінностями, і якщо така ідентифі-

блем, але виникаючі при цьому протиріччя можуть вно-

кація сама не здійснюється внаслідок деяких впливів,

сити когнітивний дисонанс в розумінні ситуації як не-

які так чи інакше призводять до того, то сам процес

визначеної, що безсумнівно відображатиметься на пе-

ідентифікації стає відчуженим від особи» (Dworkin,

реживанні внутрішнього благополуччя. Тож, ми може-

1988, c. 61). Іншими словами, персонал освітніх органі-

мо говорити про психологічне благополуччя як про

зацій здатний до автономії (у середньому 56,48), управ-

переживання певних почуттів по відношенню до себе

ління освітнім середовищем (у середньому 56,46 балів).

та свого життя в конкретний період часу. При цьому аж

Натомість найнижчі показники виявлено щодо само-

ніяк не можна обійтися без аналізу його когнітивної

прийняття (у середньому 56,40), що свідчить про деякі

складової – звертаючись до так званої оцінки, але вже

проблеми особистого характеру, поліпшення умов вла-

не в соціальному аспекті порівняння, а в порівнянні зі

сного життя та ін.

своїми переживаннями, наявними в життєвому досвіді,

Розподіл досліджуваного персоналу освітніх

інакше кажучи, ретроспективної та перспективної оцін-

організацій за рівнями психологічного благополуччя

ки дійсності. Таким чином, психологічне благополуччя

представлено у таблиці 2.

особистості є відносно стійким, цілісним суб’єктивним

З табл. 2 випливає, що низький рівень прояву

переживанням, основою якого є глибокий аналіз особи-

виявлено

у

43,7%

досліджуваних

за

шкалою

стого життєвого шляху людини.

«Позитивні відносини», у половини досліджуваних
Таблиця 1.

Показники психологічного благополуччя персоналу освітніх організацій
Показники психологічного благополуччя
позитивні відносини з оточуючими
цілі у житті
особистісне зростання
автономія
управління середовищем
самоприйняття

Середнє значення
61,52
58,46
58,06
56,48
56,46
54,60
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Таблиця 2.
Розподіл досліджуваного персоналу освітніх організацій
за рівнями психологічного благополуччя
Рівні психологічного благополуччя, кількість досліджуваних, у %

Показники

низький

середній
43,7
1,0
35,9
49,5
38,8
30,1
48,5

Позитивні відносини з оточуючими
автономія
управління середовищем
особистісне зростання
цілеспрямованість та осмисленість життя
самоприйняття
Психологічне благополуччя

високий
49,5
64,1
41,7
17,5
25,2
35,9
13,6

6,8
35,0
22,3
33,0
35,9
34,0
37,9

щодо особистісного зростання (49,5%), у третьої части-

ній рівень здатності до рефлексії (табл. 3). При цьому

ни персоналу – щодо управління середовищем (35,9%),

третину персоналу освітніх організацій характеризує

цілей у житті (38,8%), самоприйняття (30,1%). Загалом

рівень вищий середнього (33,0%), середній виявлено у

низький рівень психологічного благополуччя виявлено

39,8% осіб, а низький і нижчий середнього у п’ятої час-

у майже половини досліджуваних (48,5%), що свідчить

тини досліджуваних (21,4%). Високий рівень рефлексії

про незадоволеність власним життям і професійною

виявили лише 5,8% освітян.

діяльністю в освітніх організаціях в цілому.

Аналіз результатів показав, що високого рівня
психологічного благополуччя досягли лише третя час-

Таблиця 3.

Розподіл досліджуваного персоналу освітніх організацій за рівнями рефлексії

тина досліджуваного персоналу (37,9%) відчуває себе
психологічно благополучними, здатна до самостійного
вибору у прийнятті рішень як щодо власної діяльності,
так і стосовно освітньої організації (35,%), впевнені у
власних діях, є цілеспрямованими (35,9%), моделюють

Рівні рефлексії

Кількість досліджуваних, у%

низький
нижчий середнього
середній
вищий середнього
високий

3,9
17,5
39,8
33,0
5,8

перспективи подальшого розвитку, прагнуть до особис-

Наступний етап емпіричного дослідження пе-

тісного зростання (33,0%). Варто зазначити, що серед-

редбачав встановлення зв’язку (залежності) між рефле-

ній рівень виявлено у більше ніж половини досліджува-

ксією і психологічним благополуччям. Виявлено, що зі

них прояв автономії (64,1%), половини осіб щодо пози-

зростанням рівня рефлексивності в цілому показники

тивних відносин з оточуючими людьми (49,5%). Отже,

психологічного благополуччя знижуються (рис. 1, p ≤

отримані результати свідчать про вражаюче низькі ре-

0,01).

зультати як за шкалами психологічного благополуччя,

З рис. 1 видно, що найвищі показники психологі-

так і щодо переживання благополуччя в цілому персо-

чного благополуччя (у середньому 366,3 балів) виявлені

налом освітніх організацій.

Ми припускались, що психологічне благополуччя персоналу освітніх організацій залежить від рефлексії як здатності їх свідомості в процесі сприйняття
освітньої діяльності сприймати й самих себе, внаслідок
чого людська свідомість постає як самосвідомість. Реф-

лексія персоналу освітніх організацій має поліфункціональний характер. Базовими функціями рефлексії, які
реалізуються в освітньому процесі є: комунікативна,
коригувальна, мотиваційна, організаторська, проективна та смислотворча (Кашлев, 2004, с. 76). На другому
етапі нашого дослідження нами встановлено недостат-

Рис. 1. Особливості психологічного благополуччя
залежно від рівнів рефлексивності досліджуваних
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у досліджуваних з низьким рівнем рефлексивності. Пока-

чя з у середньому 402,0 балів до 365,7 балів в осіб з

зник психологічного благополуччя знижується до рівня

високим рівнем рефлексії (p ≤ 0,01). Аналогічні резуль-

вище середнього і сягає у середньому 337 балів.

тати отримані й щодо інших вікових груп (p ≤ 0,01).

Це свідчить про те, що чим вище рівень інтелек-

Встановлено статистично значущі гендерні

туальної й емоційної діяльності, що потребує осмислення

відмінності щодо психологічного благополуччя персо-

досвіду персоналом освітніх організацій задля отримання

налу освітніх організацій залежно від рівня їх рефлек-

цілісного уявлення про оптимальні шляхи і методи реалі-

сії.

зації освітньої діяльності, тим менш психологічно безпеч-

Так, з рис. 3 видно, що в цілому психологічне

ними почувають себе освітяни. Звісно, такий стан може

благополуччя у незначній мірі знижується з підвищен-

бути зумовлений різними причинами, що на нашу думку,

ням рівня рефлексії як у чоловіків, так і в жінок. Проте

потребує більш детального вивчення.

показники жінок є значно вищими порівняно з чоловіками. Так, персонал чоловічої статі з низьким рівнем

рефлексії показники психологічного благополуччя становлять у середньому 307,0 балів, а в жінок – у середньому 386,0 балів. При цьому показник благополуччя
знижуються зі зростанням рівня рефлексії і при високому рівні здатності до рефлексії становлять у жінок у

середньому 370 балів, а у чоловіків – 298 балів
(p ≤ 0,01).
Виявлено статистично значущі демографічні
Рис. 2. Вікові особливості психологічного благополуччя залежно від рівнів рефлексивності досліджуваного персоналу

відмінності (рис.4). Так, у персоналу, який проживає у
сільській місцевості, психологічне благополуччя зни-

Встановлено статистично значущі вікові (рис. 2),
гендерні (рис. 3), демографічні (рис. 4) та професійні відмінності у досягненні психологічного благополуччя залежно від рівня їх рефлексії (p ≤ 0,01). Так, найбільш пси-

хологічно благополучним є персонал у вsці 50-60 років.
Проте зі зростанням рівня рефлексивності спостерігається зниження показника психологічного благополучРис. 4. Демографічні особливості психологічного
благополуччя залежно від рівнів рефлексивності
досліджуваного персоналу

жується зі зростанням рівня рефлексії у професійній
діяльності, прагнення до самоаналізу (у середньому від
370 до 298 балів), але рівень благополуччя зростає із

здатністю до рефлексії у персоналу освітніх організацій, які працюють у місті (p ≤ 0,01).
Тому варто розвивати у персоналу освітніх
Рис. 3. Вікові особливості психологічного благополуччя залежно від рівнів рефлексивності досліджуваного персоналу

організацій, які проживають у сільській місцевості
«компетентність незалежного, соціально відповідального і критично обізнаного учасника освітнього середови© Olena Gorova
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ща (як всередині так і поза ним), який розглядає освіту

задля підвищення рівня когнітивної складової їх суб’єк-

як засіб (між) особистісного розвитку та соціальної тра-

тивного благополуччя.

нсформації» (Huang, 2005, p. 206), досягаючи при цьому психологічного благополуччя як у професійній дія-
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pressively low results were found both on the scales of psy-
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of their reflection were revealed.

переживанию ими психологического благополучия в
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целом у почти половины испытуемых. Выявлено, что
большинство изучаемых персонала образовательных
организаций характеризует средний уровень рефлек-
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сии. При этом, с ростом уровня рефлексивности показа-
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тели психологического благополучия в целом снижают-

РЕФЛЕКСИЯ КАК КОГНИТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
ПЕРСОНАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Выявлены статистически значимые возрастные, гендерные, демографические и профессиональные

АННОТАЦИЯ

в зависимости от уровня их рефлексии.

В сегодняшних условиях особое внимание требует особенности рефлексии как когнитивной составляющей субъективного благополучия персонала образовательных организаций. Проанализированы сущность и
проблемы субъективного благополучия, связывая его

ся (p ≤ 0,01), т.е. тем менее психологически безопасными чувствуют себя педагоги.

отличия в достижении психологического благополучия

Ключевые слова: рефлексия, когнитивная составляющая, субъективное благополучие, персонал
образовательных организаций.
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