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Реа.пiТ сьогодення, зокрема. деструк,гивнi r,енденцii в розвитку цивirriзацii,

загалом, та yKpaTHcbKo1,o суспiльства. зокрема, вказують на низький piBeHb

просоцiаrrьноТ поведiнки дiтей, пiдчiткiв, молодi та дорослих людей. Олнiею з

причин такого стану е неадекватне уявлення в масовiй свiдомостi та rrayui про

природу людину в едностi духу, душi (психiки) i тiла, зокрема, неврахування

дlховностi трансцендентноi природи, а зведення iJ до загальнолюдських цiнностей,

апелювання до Mop€uTbнocTi соцiа.,rьноi природи i неврахування моральностi духовноi

природи. У цьому планi життсвий шлях людини - че унiкальне поеднання

духовного, мораJrьного, соцiа,чьного, психологiчного, психiчного та соматичного.

OKpeMi дослiдники HaBiTb фактично (освячують> егоТзм як конструктивну рису

особистостi.

На початку XXI ст. перед психологiею як ryманiтарною наукою постас

дилемна чи бути статистом й просто ана..,чiзувати ак,гуальнi проблеми, в т,.ч.

деструктивнi тенденцii у розвитку цивiлiзацi'i, украiЪського суспiльства, соцiальних

груп, житгя oкpeмoi людини чи, навпаки, знаходити резерви у пiлтримшi

забезпечення автентичних (прогресивних, гуманiстичних) тенденцiй, Системо-

твiрним чинником здоровоТ, конструктивноi просочiальностi слiд розглядати

дlховнiсть трансцендентноi прироли та моральнiсть не тiльки соцiальноТ, а,

насамперед дl,ховноi природи. Слiд зауважити, що просоltiальнiст,ь стосу€ться не

тiльки взасмодii особистосr,i. не,riльки взасмолii з окремими iндивiдами,га ма.Iтими

групами, в яких вони вкJIюченi, але й феномен генератlьноТ просоцiа.ltьностi *

сприяння особистостi процесом ставлення нацii, держави, суспirlьства загалом. У

планi моральноi та соцiа,,tьноТ поведiнки перед особистiстю постае проблема блага,

бо вона може сприяти неблагу. Вiдтак просоцiальнiсть стосусться не r,iльки
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сприяння, але й протидiяння соцiальному злу. I_!e означас, що соцiальнiсть людини

може бути неавтентичною.

Здорова просоцiальнiсть - пiдгрунтя гуманiзацiТ соцiального простору,

показник душевноТ та духовноi зрiлостi особистостi, що виявляеться у iT фундамен-

тальнiй здатностi творити добро, приймати iншого як цiннiсть. Усе вищеозначене

засвiдчус aKryzutbHicTb, ,георетичну й lrрактичну значущiсть пошукiв у сферi

розвитку просоцiальних здаr,носr,ей JIюдини. 'Гема дисертаuiйноi роботи aкl,yaJlbнa l,а

вФIt;Iива дJIя психологiчноi науки й практики.

.Щисертацiйне дослiдження виконане в межах наукових проектiв кафе;tри

психологii факультету фiлософськоi освiти й науки НацiондIьного педаго- гiчноl,о

унiверситету iMeHi М. П. Щрагоманова та узгоджене з науковою темою кафелри

вiковоi та педагогiчноi психологii Рiвненського державного гуманiтарного

унiверситету KMopa.,,tbHi основи соцiа.пiзацiТ особистостi> (лерж. реестр. номер

0 1 16U00654l ), де працюс дисертант.

Обrрунтованiсть викладених у рецензованiй дисертацiйнiй роботi наукових

положень, теоретичних висновкiв iпрактичних рекомендацiй забезпечуеться вдалим

по€днання методологiчних пiдходiв дослiдження, що дозволило не лише чiтко

окреслити теоретичнi орiснтири у вивченнi просоцiальностi, а й заlIроIlо}Iува,ги

власцу концепцiю розумiння ii BiKoBoT генези. Виокремленi принципи

концепryаJIьноi парадигми забезпечили висвiтлення cyTHocTi феномену (принчип

паритетностi, ryманiстичноТ центрацii, дiадичностi взаемолii) та закономiрностей

його розвитку.

Вiдзначимо високу новизну та iнформативнiсть теоретико-аналiтичного огляду

наукових надбань з проблеми розвитку просоuiальностi особистостi Ta1i поведiнки.

Бiлыrriсть iз робir, зарубiжних aBTopiB вперIхе обговорюtоться в yKpaTttcbKoMy

науковому джерелi. Заслуговуе на позитивну оцiнку широта аналiзу проблем, якi

пiднiмаються для обговорення, послiдовнiсть. логiчнiсть та глибина ix анмiзу.
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Н. В. Корчакова вперше визначила психологiчний зйст та функшiонмьн1

c}"гHicTb просоцiа,тьностi як iнтегративноi якостi особистостi, що виступа(

диспозицiйною основою поведiнки сприяння та ryрботливо-емпатiйного ставленн,

людини до iнших. У дисертацiТ теоретично означено cyTнicтb дефiнiцiЙ

кпросоцiальнiсть особистостi), <просоцiальна iдентичнiсть>, (BiKoBa генеза

просоцiальностi>, простежено ix зв'язок та змiстову специфiку. У роботi вио-

кремлено Micue просочiаtьностi у cTpyKTypi iнли Biltya; IbHoi свiдомостi; дослiлженс

структуру просоцiал bHocTi. яка включа€ центр€rльну (ядерну) та зовнiшнtс

(поведiнкову) системи та ix ocHoBHi складовi (просоцiа,rьну iдентичнiсr,ь.

когнiтивно-рефлексивну, мотивацiйну, емоцiйну, поведiнкову).

.Щисертантка обrрунтовуе критерiТ сформованостi особистiсноi якос,гi,

висвiтлюс ix BiKoBy специфiку та пок€вники функцiонування у кожному з перiодiв

онтогенезу. У дисертацii розкрито cyTнicтb чотирьох piBHiB гуманiстично-

зорiентованоi самореалiзацiТ (iмпульсивно-сиryацiйна, iHepTHa, зрiла просоцiаль-

HicTb, альтруiЪм) та охарак,l,еризовано ocHoBHi тенденцiТ онтогенетичних змiн у
системi структурування та функцiонування просоцiмьностi.

Щiннiсr,ю роботи е широкомасштабнiсть емпiричного вивчення проблеми,

ретельнiсть у визначеннi вихiдних положень, мети, завдань та метолики ,,locrri.t-

ження. Н. В. Корчакова досить фунтовно емпiрично дослiдила BiKoBy генезу

особистiсноТ якостi у широкому вiковошry дiапазонi, дослiджено психологiчнi

особливостi просоцiальноi поведiнки як емпiричного показника функчiонування

просочiальностi особистостi, BiKoBi особливостi ii основних форм та видiв, гендерну

своерiднiсть. Авторкою доведено деструктивний вплив егоi'стичноi мотивацiI тa

вiдхилень у атрибутивнiй системi довiри дб cBiTy на систему просоцiаJIьних

настанов. Вона виокремила ocHoBHi наlIрями сl,имулювання просоцiальних

тенденцiй у кожному iз перiолiв он,гогенезу, вiлповiдно до особивос,гей

функчiонування феномену та рiвня узголженостi його с,грук,гурних KoMttoHeH,l iB.

Варто вiдмiтити значний обсяг вибiрки учасникiв дослiдження (2060 чол.), кiлькiс,гь
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та частоту вiкових зрiзiв на констатув€rльному етапi, piBHouiHHicTb наповнюваностi

пiдгруп кожного iз вiкових перiолiв, BpaxyBaнEi BiKoBoi спечифiки учасникiв при

органiзацii як дiагностичних, так i розвивально-корекцiйних технологiЙ.

Наявнiсть широкого вiкового дiапазону учасникiв дослiдження вiдповiдае

заявлеrriй дисертанткою TeMi дослiдження, забезпечуючи rй вивчення BiKoBoi генези

розгортання духовноi цiнностi особистостi. Аналiз презентованих у роботi

результатiв засвiлчуе високий piBeHb llрофесiйних та наукових компетенцiй авторки.

Позитивним е те, що Bci cTpyKTypHi складовi роботи об'еднуючись у с/tину

uiлiснiсть, характеризуються внутрiшньою завершенiстю, г,rlибиною на},кових

MipKyBaHb та арryментованiстю висновкiв. У роботi презентовано важливу

iнформаr_riю щодо BiKoBoi генези допомоги, ресурсного обмiну, емпатiйного вiлгуку.

волонтерства, Кожна iз лiнiй отримала як теоретичний аналiз, так i емпiричне

вивчення.

Заслуговують високоТ оцiнки спроби автора здiйснити аналiз вза€мо-

детермiнуючих зв'язкiв феномена з iншими iнтрапсихiчними явищами: piBHеM

сформованостi

сформованiстю

Погоджуемося з думкою автора про те, що iнтегративна якiсть <вiдповiда_r l,H ic гь,,

набувас детермiнуrочого сенсу щодо просоцiальних злагностей JIюдини jlишс за

умови узгодженостi двох цiннiсних систем: вiдповiдальностi за справу ,I,a

особистiсноi вiдповiдальностi за долю й благопо.туччя партнерiв по взасмодii.

Практичне значення одержаних результатiв пов'язане iз забезпеченням нових

можливостей для iнтенсифiкачiТ та спрямування просоцiапьного розвитку

особистостi на рiзних етапах онтогенезу вiдповiдно до вiкових особливостей та

спечифiки процесу. Широкий онтогенеl,ичний ракурс дос.lliдження забезtlечус

зорiснтован icl,b йоr,tl резу:tьlаl iB на широке KoJlo речигliснтiв. Ре,lу:lыаги

дослiдження можуть використовуватися у прочесi професiйнiй пiлготовки

когнiтивноТ сфери, розвитком iнiцiа,гивнос,гi ,га ак,гивнос,гi,,

у особис,госl,i довiри до cBiTy, показниками вiдповiдальнос,гi.

дошкiльних працiвникiв, вчителiв та викладачiв вищоi школи. Нова iнформашiя Ilpo



онтогенез тривчrлих форм просоuiальноI поведiнки може застосову ватися при

пiдготовцi волонтерiв. Щанi про особливостi просоцi€rльних наJIаштувань rlюдей

зрiлого BiKy можуть використовуватися психологами у процесi консультативноТ

роботи, враховуючи ix г,еронтологiчне спрямування.

lисертацiйне дослiдження отрималпо належне висвiтлення у наукових

джерелах (48 наукових робiт, iз яких 2 монографiчнi роботи, 24 cTaTTi (iз Зl)

розмiщенi у рiзних фахових виданнrж, 9 у наукометричних). Матерiали дослiдження

також висвiтленi у l5 тезисах. OcHoBHi положення та висновки дисертачiйного

дослiдження отримuша наJIежну апробаuiю та схвалення на 26 наукових та науково-

практичЕих конференцiй: iз них 8 зарубiжних,lб мiжнародних,2 всеукраТнських.

Автореферат дисертацii у повному обсязi вiлображае ocHoBHi положення ,га

висновки здiйсненого наукового дослiдження.

Визнаючи вагомий вклад автора у розробку новоi науковоi проблеми, високу

якiсть дисертацiйного дослiдження, вважаемо за необхiдне висловити деякi

зауважепня та зупинитися на деяких дискусiйних питаннях:

1. Високо оцiнtоючи глибину та iнформативнiсть виконаного теоретичного

аналiзу все ж вкажемо на доцiльнiсть бiльш широкоТ презентачiI лоробкiв

вiтчизняноi психологiчноТ науки як безпосередньо за темою дослiдження, так i в

межах сумiжноТ проблематики.

2. Фактично абсолютна бiльшiсть дослiдникiв проблеми генези соцiальносr,i

аналiзують'ti в KoHTeKcTi позитивiстськоI парадигми, мiж тим у KoHTeKcTi дlховноI

парадигми системо твiрним чинником здоровоТ, конструктивноТ i стiйкоI

просоцiа.пьностi особистостi е дцовнiсть трансцендентноi природи, що не врахувала

дисертантка, Одночасно зауважимо, що у TpaKTyBaHHi духовностi авторка апелюс до

aBTopiB, якi релукують духовнiсть особистостi до загал ьнолюдських цiнностей i не

враховують об'ктивне iснування лцовностi трансцендентноi прироли, У лисертаuiТ

не аналiзуеться сучаснi уявлення дослiдн икiв про духовнiсть особистостi.
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3. .Щисертантцi слiд було диференцitовати конструктивну. зорiснr,овану на

абсолютне духовне i моральне благо (жертовнiсть, боротьба зi злом) та деструктивну

просоцi€Uтьнiсть, бо iснують нюанси соцiального контексту (взасмнiсть, шахраЙство,

манiпуляцiя, прихований егоiЪм, зверхнiсть фаворитизм, вибiрковiсть), спiввiднести

дослiдrкуваний феномен з такими соцiально-психологiчними явищами як

толерантнiсть та конформiзм.

4. .Щослiдниця вважае, що становлення соцiа,,lьностi вiлбувасться майже

лiнiйно, при чому дJIя кожного вiкового перiоду характерний свiй piBeHb розвитку та

переважання типiв trросоцiальностi. Якщо у paHHi BiKoBi перiоди r,aKa т,енденцiя

спостерiгаеться, то на пiзнiших перiодах ситуацiя усклалнюсl,ься. Вилас,r ься, ttttl

rенеза просоцiмьностi мае нелiнiЙну BiKoBy динамiку. Якщо в ocHoBi

просоцiальностi е духовнiсть, то вищих ii piBHiB розвитку особистостi може

досягнути вже у зрiлiй молодостi, а особистостi з низьким piBHeM розвитку

духовностi не досягають iT i в пiзнiй дорослостi.

5. У дослiдженнi феномену просоцiальностi дисертантцi варто було застосу-

вати методи монографiчного дослiдження принаЙмнi на сумiжних вiкових перiолах.

виявити iндивiдуальнi особливостi. Факr,ично авторкою олержано налl,о

оптимiстичнi данi, що не узгоджус,гься сучасними соцiальними реалiями.

6. Змiст дисертацiйrrоi роботи та HayKoBi публiкаuiТ aB1,opa зactliдчyto гt,

врахування дисерl,антом впливу гендерного чинника на просочiальнi генленцiТ

особистостi та ix BiKoBy rенезу. Значна кiлькiсть таблиць i рисункiв, поданих у

роботi, ix iнтерпретацiя вiдображають результати зiставлення жiночоi й чоловiчоi

вибiрки, ана,riз rx гендерноТ специфiки. Проте, у заг€шьних висновках, питання

гендерноi своерiлностi просоцiального розвитку чомусь не отримало належного

узагальнення. Вважасмо, що гендерний аспект - одне з вагомих надбань виконаного

дослiдження, тому таке узаI,аJIьнення буrrо б лоречним.

7. Анаriз lмiс,гу rIpoгpaми психоJlоl iчноt,о сl,имулювання просочiальноt,о

розвитку у перiол дошкiльного та молодIхого шкiльного BiKy та резулы,атiв iТ
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впровадження вкrвують на ii змiстовнiсть та достатньо високий розвивально-

коригуючий потенцi€rл, тому було б доцiльно не лише подати ii в додатках, але й

бiльш широко висвiтлити у шостому роздiлi, зокрема, в п. 6.2 кПсихологiчний

супровiл просоцiального розвитку в дошкiльному та молодшому шкiльному Biui>.

Загалом, викладенi мiркування, зауваження та побажання не впливають t{a

позитивну оцiнку проведеного дисертацiйного дослiдження i не перешкоджають

визнавати його як завершене, плiдне наукове надбання. На ocHoBi аналiзу структури,

змiсry та наукових результатiв роботи можна констаryвати. ulо визначенi Bi.lttoBi,ttltl

до мети завдання дослiдження дисертанткою в вирiшенi, iHa цiй ocHoBi

сформульованi власнi HayKoBi висновки та практичнi рекомендацii з питань вiковоi

генези просоцiальностi особистостi, якi вперше виносяться на захист. Положення та

висновки дисертацiйного дослiдження вiдзначаються науковою Еовизною, е логiчно

обгрунтованими, та у своrй сукупностi е значним внеском у розвиток психологiчноi

TeopiT й психолого-тrедагогiчноi практики. За прелметом, завданнями, логiкою

висвiтлення дисертацiйна робот,а гIовною мiрою вiltповiдас тематиlti дослiлжень за

спецiальнiстю l9.00.07 - педагогiчна та BiKoBa психологiя.

Отже, дисертацiйна робота KBiKoBa генеза просоцiальностi особис,госr,i>

вiдповiдае встановленим вимогам п.п. 9, 10, |2, |З, 14 <Порядку присудження

наукових ступенiв>, затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл

24.07.201Зр. N9 567 (з урахуванням змiн згiдно з постановою Кабiнеry MiHicTpiB

УкраiЪи вiд 19.08.2015 р.}Ф 656), а iT авторка - Ната,riя BiKTopiBHa Корчакова,

заслуговус на присвосння iй наукового ступеня доктора психологiчних наук зi

спецiальностi 19.00.07 - педагогiчна та BiKoBa психологiя.

Офiчiйний опонен,г
доктор психологiчних наук' гrрофесор,
завiдувач кафедри психологiТ

Щрогобицького державного педагогiчного унiверситет),

пhпнс Са
Прорпор [роюбrцьlог0 дOFавнOro

lчвнll,Франи

iMeHi IBaHa Франка
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