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psychological mechanisms of value-based reflection, social identification, value-based self-
regulation. The program implementation involves the teacher’s development of the skills of 
dialogical communication with students, which contributes to the achievement of value-rational 
equality between both participants in the pedagogical process and establishment of social justice in 
their interaction.  

Key words: social justice, means of social justice development, psychological practicum, mini-
lectures. 

 
 

УДК 316.612         Н. В. КОРЧАКОВА 

СТИМУЛЮВАННЯ ПРОСОЦІАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ОСОБИСТОСТІ У ПЕРІОДИ 
ДИТИНСТВА ТА ПІДЛІТКОВОСТІ 

У статті висвітлюються питання теоретичних основ розвитку та стимулювання 
просоціальності особистості в дитинстві та підлітковості. Презентується авторська 
концепція структури та етапів розвитку просооціальності як інтрапсихічного утворення, 
обґрунтовуються критерії його розвитку на різних етапах онтогенезу. Відповідно до 
концепції окреслюються основні цілі, способи та прийоми стимулювання просоціальності в 
ранньому, дошкільному, молодшому шкільному віці та в період підлітковості. 

Ключові слова: просоціальність, структура просоціальності, критерії розвитку 
просоціальності, стимулювання просоціальності. 

 
Статья освещает вопросы теоретических основ развития и стимулирования 

просоциальности личности в детском и подростковом возрасте. Представлена авторская 
концепция структуры и этапов развития просоциальности как интрапсихического 
конструкта, обоснованы основные критерии его развития на разных этапах онтогенеза. В 
соответствии с концепцией описаны основные цели, способы и приёмы стимулирования 
просоциальности в раннем, дошкольном, младшем школьном и подростковом возрасте. 

Ключевые слова: просоциальность, структура просоциальности, критерии развития 
просоциальности, стимулирование просоциальности. 

 
Постановка проблеми. У загальній сукупності здатностей людини, що звеличують її 

та забезпечують духовний рівень самореалізації, особливе місце належить просоціальним 
схильностям особистості – здатності надавати підтримку й допомогу Іншому, дбати про його 
емоційне благополуччя. Як і всі інші моральні чесноти особистості, просоціальність 
проходить тривалий шлях онтогенетичного становлення та розвитку. Враховуючи унікальну 
значущість просоціальних схильностей особистості, суспільство в цілому, і кожна людина 
зокрема, глибко зацікавлені в організації їх належного формування. Успішність цього 
процесу значною мірою залежить від урахування вікових закономірностей розвитку 
інтрапсихічних основ просоціальної поведінки при організації виховних і коригуючи 
впливів, що адресовані людині як суб’єкту соціалізації на кожному етапі онтогенезу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема просоціальних тенденцій 
особистості виокремилася у самостійну лінію психологічного аналізу у кінці ХХ століття. 
Поступово у психологічній науці сформувалося два відносно самостійні напрями аналізу: 
вивчення просоціальної поведінки та аналіз просоціальності як особистісної якості. У кожній 
із цих ліній почали інтенсивно обговорюватися питання стимулювання просоціальних 
схильностей. Визнаючи наявність природних схильностей людини до гуманістичної 
поведінки, психологи одностайні у необхідності організованих соціалізуючих впливів. 
Вроджені задатки до альтруїзму можуть розвинутися лише за умови їх постійного 
стимулювання. Сучасні наукові дослідження підтверджують позитивний вплив 
багатокомпонентних програм соціального й емоційного навчання на поведінку дітей та 
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молоді (І. Д. Бех [1], Н. А. Грищенко [2], В. В. Драченко [3], В. І. Кириченко [4], Ю. В. Мазур 
[6], N. Arnold [7], J. A. Durlak [8]; E. C. Hair [9]).  

Формулювання цілей статті. Наукове повідомлення спрямоване на висвітлення 
особливостей стимулювання просоціальних тенденцій особистості на кожному з періодів 
висхідного онтогенезу. Основою цього процесу, за нашим розумінням, є врахування вікової 
специфіки розвитку інтрапсихічного конструкту «просоціальність».  

Виклад основного матеріалу дослідження. Як особистісна якість, просоціальність є 
інтегративним, ієрархізованим, усвідомленим психологічним конструктом, який визначає 
основні патерни соціально-ціннісної поведінки. У структурі просоціальності ми виокремлюємо 
дві взаємопов’язані системи: центральну та зовнішню. Центральна (ядерна) система включає 
просоціальну ідентичність, мотиваційний, когнітивно-рефлексивний та емоційний 
компоненти. Зовнішня система об’єднує розмаїття поведінкових форм та видів просоціальної 
самореалізації. Домінуючу функцію у структурі феномена виконує просоціальна 
ідентичність та просоціальна спрямованість, заснована на ціннісно-смислових установках 
особистості.  

Вивчення стадіальності вікового розвитку просоціальності дозволяє виокремити 
шість онтогенетично зумовлених етапів розвитку особистісного конструкта: етап 
елементарної, соціально-нормативної, нормативно-диспозиційної, позиційної, особистісно-
досягнутої та інтегративної просоціальності. На підставі визначених критеріїв, показників та 
особливостей функціонування просоціальності особистості на кожному з періодів онтогенезу 
нами виокремлені стратегічні лінії її стимулюювання.  

Як засвідчують результати дослідження, на етапі елементарної просоціальності 
(ранній вік) віковою особливістю розвитку першооснов гуманістичних тенденцій є 
обумовленість процесу трансформування генетично-зумовлених форм допомоги у дії 
просоціального типу механізмами соціальної перцепції. Критерієм функціонування 
когнітивного компонента у цей період є розуміння дітьми взаємозв’язків між змінами в 
предметному світі та намірах і станах інших людей. До основних показників соціального 
пізнання належать: наявність уваги дитини до змін у предметному світі (предметний світ як 
об’єкт пізнання); наявність уваги до діяльності та поведінки іншої людини (інший як об’єкт 
пізнання); здатність простежувати взаємозв’язок між системою дій людини та її намірами; 
відсутність знань про норми просоціальної поведінки; здатність виокремлювати ситуації 
емпатогенного чи потенційно просоціального характеру. Функціонування емоційного 
компонента висвітлює критерій емоційної чутливості (первинної здатності до продукування 
емоційного відгуку на зміни в фізичному та соціальному світі). Його показниками є: поява 
первинних емоційних реакцій не емпатійної групи (реакції зацікавлення, здивування, подиву, 
страху) при виникненні змін у предметному світі чи поведінці людини; здатність виявляти 
реакції емоційного збентеження; переживання особистісного дистресу; культурогенний 
характер антиципуючої емпатії. Критерії функціонування поведінкового компонента 
просоціальності (активність, ініціативність, екстенсивність, складність) у період раннього 
дитинства виявляються у реактивності та епізодичності просоціальних дій; їх зовнішній 
детермінації; спрямованості на найближче коло людей; простоті й елементарності. 

Спираючись на вищеозначені критерії та показники функціонування просоціальних 
схильностей дітей раннього віку доходимо висновку, що основне спрямування програми 
психологічного супроводу у цей період можна означити як «Інший та його потреби». 
Метою стимулюючих впливів у цей період є спрямування уваги дітей на ситуації з 
потенційним просоціальним контекстом через позначення потреби Іншого у допомозі 
(співчутті) та прямого заклику до надання йому необхідного дієвого сприяння чи емоційного 
відгуку. Зазначимо, що, у нашому розумінні ситуації з просоціальним контекстом − це 
соціальні життєві контексти, у яких інша людина (не обов’язково партнер по взаємодії) 
відчуває необхідність у допомозі.  

До основних завдань, на реалізацію яких повинна зосереджуватися увага у процесі 
реалізації розвивальних програм можна віднести: зосередження уваги дитини на змінах у 
предметному світі, що спричиняють ускладнення у діяльності іншої людини; вказівка на 



Психологія: реальність і перспективи 

Випуск 10, 2018 Збірник наукових праць РДГУ. 

80 

відсутність у потенційних партнерів матеріалів, необхідних для початку чи продовження 
діяльності; вербальний опис та невербальне позначення негативних змін самопочуття 
партнерів; виокремлення позитивних наслідків активних дій дитини (чи навпаки їх 
припинення) для іншої людини; позначення реальних дій, які можуть сприяти вирішенню чи 
послабленню проблеми іншого; ознайомлення із елементарними прийомами вияву 
співпереживання та емоційної підтримки; схвальна оцінка просоціальних спроб дитини та 
загальна позитивна оцінка її якостей.  

Загальні принципи розвивальної роботи: виокремлення із загального побутового 
контексту доступних і зрозумілих для дитячого сприйняття життєвих ситуацій із 
потенційним просоціальним контекстом; використання вербальних чи невербальних 
способів спрямування уваги дітей; адресатами допомоги повинні виступати найрідніші люди 
чи рівні партнери; прийняття дитячої допомоги; вияв вдячності дитині за її просоціальні дії; 
транслювання емоційної прихильності та прийняття.  

Коротко зупинимося на особливостях розвивальної роботи по розвитку 
просоціальності у період раннього дитинства. Як засвідчують результати теоретичного й 
емпіричного аналізу проблеми вікової генези просоціальності, ранній вік – перший період 
онтогенезу, коли природна схильність до сприяючої поведінки починає відчувати на собі дію 
соціалізуючих впливів. Відповідно, період можна розглядати як етап первинного 
стимулювання просоціальних тенденцій. Обмеженість когнітивних здібностей дитини 
вимагає виокремлення найбільш зрозумілих життєвих контекстів, у яких відкриваються 
можливості для елементарних дій сприяння. Оскільки ментальний простір іншої людини ще 
мало доступний для дитячого розуміння, його виокремлення необхідно здійснювати через 
спрямування уваги на предметний світ і вже від нього − до намірів іншої людини чи її 
яскраво представлених емоційних станів. Виконане дослідження дозволяє виокремити 
чотири типи життєвих ситуацій, які найкраще підходять для реалізації виховних цілей у 
розвитку просоціальності дитини: раптові чи інтенсивні зміни у предметному світі іншої 
людини; зупинка діяльності у зв’язку із відсутністю необхідних предметів; прямі звернення 
за допомогою; емоційне неблагополуччя партнера. У ситуаціях трьох перших типів 
мимовільна увага дитини у процесі соціального стимулювання поступово переключається із 
сприйняття предметно-діяльнісного контексту ситуації до виокремлення іншої людини і її 
потреб. Ситуації четвертого типу уже від самого початку зорієнтовані на сприйняття 
партнера у зв’язку із наявності емоційного дискомфорту та схильності дитини до емоційного 
зараження. Незалежно від типу ситуації, що використовується у розвивальних цілях її 
доступність для дитячого розуміння підвищується при використанні вербального опису чи 
прийомів невербального стимулювання. 

Другий етап розвитку просоціальності особистості випадає на період дошкільного та 
молодшого шкільного віку. На нашу думку, цей етап можна класифікувати як етап 
соціально-нормативної просоціальності. При розробці програм стимулювання моральної 
якості у ці вікові періоди варто враховувати процеси, які відбуваються у кожному з 
компонентів просоціального конструкта. Зокрема, можна орієнтуватися на наступні 
показники функціонування конструкта:  

− у мотиваційному компоненті − увага до трансльованих норм просоціальної 
групи; поява елементів особистісного ставлення до просоціальних цінностей; використання 
нормативних приписів при оцінюванні ситуації та власної поведінки; наявність ознак 
дифузної відповідальності; домінування в просоціальній поведінці мотивів егоїстичної 
групи;  

− у когнітивно-рефлексивному компоненті − увага до ментального світу іншої 
людини, здатність виокремлювати наміри та почуття іншого, простежувати зв’язок між 
ними; здійснення декодування ситуації із потенційним просоціальним чи емпатогенним 
характером; виокремлення наслідків дотримання чи порушення норми; розуміння причин 
змін у емоційних станах Інших; знання базових норм просоціальної поведінки; здатність 
використовувати посилання на норму в її описовій формі; виникнення спроб до уточнення їх 
змісту; застосування просоціальних норм при взаємооцінюванні; усвідомлення неготовності 
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дотримуватися норм справедливого розподілу при наявності власної зацікавленості; поява 
особистісної рефлексії як здатності до самопізнання; здійснення самоатрибуції 
просоціальних якостей, включення окремих якостей просоціальної групи до Я-образу; 
здатність застосовувати просоціальні норми при самооцінюванні власної поведінки; 
усвідомлення мотивів власної поведінки; переживанння позитивних емоцій у зв’язку зі 
своєю просоціальною поведінкою;  

− у емоційному компоненті − поява емоційної децентрації; емпатійне реагування 
на негаразди партнера на рівні співпереживання чи особистісного дистресу; адекватне 
реагування на дотримання просоціальних норм, здатність переживати гордість за свої 
вчинки; поява просоціальних афектів (гордість, сором); поява здатності до співчуття та 
співрадості;  

− у поведінковому компоненті – реактивна просоціальна поведінка; перевага 
пасивних форм сприяння; невисока здатність до ініціювання допомоги; наявність високої 
готовності до надання підтримки партнерам за умови зовнішнього стимулювання; допомога 
дорослим та одноліткам із найближчого кола спілкування, вибірковість у стосунках; 
здатність надавати прості види допомоги у процесі гри, виконання навчальних чи побутових 
завдань; наявність спроб ставати на захист іншого; здійснювати справедливий поділ 
ресурсом за умови реципрокних стосунків чи за відсутності власної зацікавленості; 
поєднання достатньо високої когнітивної варіативності з низькими показниками дієвості.  

Спрямування програми розвитку просоціальності в дошкільному віці можна 
позначити через ідею − «Ментальний світ іншого як об’єкт для пізнання та 
просоціального реагування». Мета стимулюючих впливів – розвиток здатності дитини 
самостійно виокремлювати наміри та стани іншого у ситуаціях проблемного характеру, 
здійснювати поведінкове самовизначення на основі первинних моральних інстанцій. До 
основних завдання розвивальної роботи можна віднести: забезпечення поступової 
переадресації уваги дітей із реалій предметного світу на ментальні процеси іншої людини; 
сприяння виокремленню дітьми потреб інших у допомозі і співпереживанні; розширення 
кола потенційних реципієнтів допомоги; ознайомлення із прийомами надання 
інструментальної допомоги і дієвої підтримки у процесі побутової і ігрової діяльності; 
розширення прийомів вияву співчуття і співпереживання; ознайомлення із моральними 
нормами справедливого розподілу матеріального ресурсу; передачі ресурсу як вияв 
підтримки і гуманізму; диференціація емоційних станів людини залежно від вибору нею 
рольової позиції у ситуаціях із потенційним просоціальним контекстом; врахування 
просоціальних аспектів поведінки при само- та взаємооцінюванні. 

До загальних принципів розвивальної роботи у період дошкільного дитинства мит 
відносимо наступні: позначення дій допомоги як нормовідповідних стратегій, що визначають 
загальні норми співжиття; забезпечення у процесі когнітивного аналізу проблемних ситуацій 
простеження взаємозв’язку між поведінкою людини, її мотивами та емоційним 
самопочуттям; використання для просоціального аналізу як реальних життєвих ситуації, так і 
поведінки казкових та ігрових персонажів, героїв мультфільмів; утвердження 
нормовідповідних стратегій допомоги; застосування елементів публічного оцінювання 
просоціальних форм поведінки дітей; втілення гендерного принципу при розробці і реалізації 
програм просоціального виховання; демонстрування позитивних наслідків просоціальної 
поведінки як для її реципієнта, так і суб’єкта сприяння. Спрямування програми розвитку 
просоціальності в молодшому шкільному віці − «Особистість як суб’єкт і реципієнт 
допомоги». Її мета, загальні принципи й зміст описані у одній із наших робіт [5].  

З настання підліткового віку у просоціальному конструкті відбуваються важливі 
зміни, які дозволяють інтерпретувати цей період як етап нормативно-диспозиційної 
просоціальності. Орієнтирами у процесі розробки й реалізації програм психологічного 
супроводу просоціального розвитку у цей період є система показників функціонування 
конструкта:  

− у мотиваційно-ціннісному компоненті – визнання доцільності і значущості 
просоціальних норм співжиття, їх позитивне сприйняття; здатність до виокремлення та 
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оцінювання власної поведінки згідно просоціальних норм; готовність вносити корективи у 
власні плани у зв’язку з проблемами іншого; наявність схильності до стереотипізації ситуації 
з потенційним просоціальним контекстом (за критерієм «правильно-неправильно»,«свій-
чужий») здатність оцінювати затрати і вигоди як мотиваційні основи прийняття 
просоціальних рішень; наявність ознак дифузної відповідальності; домінування у 
просоціальній поведінці мотиву взаємності; готовність до альтруїстичних форм поведінки у 
публічно-презентаційних ситуаціях; готовність до альтруїстичних дій щодо людей, які 
входять до кола найрідніших та найбільш значущих партнерів по взаємодії; 

− у когнітивно-рефлексивному компоненті – здатність простежувати та 
пояснювати причиново-наслідкові зв’язки розгортання соціальних ситуацій; визначати 
сутнісні характеристики просоціальних понять; розпізнавати латентні аспекти ситуацій; 
виокремлювати варіативні шляхи сприяння та доречність різних стилів допомоги; виявляти 
готовність до обговорення власних переживань у зв’язку з проблемами іншої людини; 
відчувати сумніви, щодо особистісного ресурсу надання допомоги та просоціальних 
налаштувань інших; виявляти схильність до позитивної самоатрибуції; здатність описувати 
свій Я-образ у контексті просоціальних якостей, стійке присвоєння якостей; поява змістової 
просоціальної ідентичності; включення просоціальних цінностей до Я-образу;  

− у емоційному компоненті − здатність до емоційної децентрації, спроможність 
відволікатись від власних емоційних переживань і сприйняття емоційних станів іншої 
людини; виявляти співчуття і співпереживання відносно партнерів по спілкуванню та 
взаємодії, поява елементів трансцендентного емпатійного ставлення зі збереженням ознак 
егоцентричних ставлень; різка диференціація значущості об’єктів емпатії; моносуб’єктність 
та групоцентричність емпатійних ставлень; 

− у поведінковому компоненті – перевага реактивних форм сприяння у ситуаціях 
просоціального типу; визначальний вплив значущості стосунків на рівень просоціальної 
активності; переважання пасивних форм сприяння; визначальна роль ситуаційних чинників 
на рівень активності та ініціативності особистості; вибірковість у дотриманні просоціальних 
норм щодо представників референтних спільнот та аут-груп; здатність продукувати широкий 
спектр видів, стилів та стратегій сприяння, розширення соціальних навичок; здатність 
враховувати широкий спектр показників ситуації. 

Спрямування програми розвитку просоціальності у період підліткового віку 
відображається в наступній ідеї − «Я як суб’єкт просоціальної активності». Метою 
стимулюючих впливів є розвиток диспозиційних основ просоціальної поведінки, включення 
просоціальних якостей у структуру Я-образу, розширення варіативності допомоги та 
нормовідповідності її стильових характеристик, здатності протистояти булінгу та 
віктимізації.  

До основних завдань стимулювання просоціальних тенденцій можна віднести 
наступні: розвиток соціальної активності та готовності докладати зусилля для забезпечення 
благополуччя іншого; формування емпатійної чутливості; розвиток механізмів ідентифікації 
з просоціальним Я-образом розширення здатності до виокремлення і реалізації різних 
стратегій надання підтримки і допомоги іншому; формування здатності враховувати позиції 
людей у ситуаціях із просоціальним контекстом при оцінюванні їх особистісних якостей; 
розвиток здатності виокремлювати просоціальний контекст ситуацій, здійснювати пошук 
релевантних способів допомоги; послаблення вибірковості при виборі реципієнтів допомоги, 
універсалізація гуманістичного принципу; розвиток довіри до людей і їх просоціальних 
якостей; вправляння у застосуванні нормовідповідних стратегій допомоги.  

Загальними принципами розвивальної роботи у період підліткового віку є: 
забезпечення сприятливого соціального клімату у підліткових спільнотах як умова розвитку 
гуманістичних тенденцій особистості; залучення до активної участі у просоціальній 
діяльності як епізодичного, так і тривалого характеру; використання принципу 
рефлексивного аналізу участі підлітка у житті інших людей; сприяння процесам 
диференціації завдань-обов’язків і діяльності просоціального типу. 
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Зупинимося на особливостях розвивальної роботи на нормативно-диспозиційному 
етапі. Як засвідчує проведене дослідження, на цьому етапі формування просоціального 
конструкту соціальне пізнання посилюється дією рефлексивних процесів. Увагу підлітків 
переорієнтовують із сприйняття соціальної значущості і нормативності просоціальної 
поведінки на аналіз особистісних налаштувань на підтримку і турботу про інших. Предметом 
аналізу виступають власні гуманістичні установки та особистісні ресурси як предиктори 
активності просоціального типу. Відбувається коригування надмірних егоїстичних 
налаштувань, стимулюються процеси відокремлення дій підтримки і сприяння від 
повсякденних завдань-зобов’язань. Посилюється формування віри у просоціальну сутність 
людини, універсальність просоціальної активності. Виокремлюються стратегії заступництва 
як шляхи протидії булінгу і віктимізації у класних колективах.  

Отже, розвиток просоціальності – важлива лінія соціального та морального розвитку 
особистості. Її стимулювання є однією з ліній соціалізуючи впливів усіх інститутів 
соціалізації. Організація виховних процесів розвивального чи коригуючого змісту повинна 
здійснюватися відповідно до вікових особливостей становлення та розвитку просоціального 
конструкта та змін, що відбуваються у кожному із його компонентів на всіх етапах 
онтогенезу. Проблема стимулювання просоціальних тенденцій особистості має особливу 
гостроту у вікові періоди, коли  закладаються основи гуманістичних програм поведінки, 
відбувається поступове онтогенетичне становлення інтрапсихічної основи поведінки 
зорієнтованої на благо іншої людини, просоціальності особистості.  
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Korchakova N. V. STIMULATING PERSONALITY PROSOCIAL TENDENCIES IN 

CHILDHOOD AND ADOLESCENCE. 
The paper deals with the issue of the features of stimulating personality prosociality at the 

different stages of ontogenesis. Prosociality is considered as an integrative, hierarchical, conscious 
intrapsychic construct, which determines the main patterns of social-valued behavior. Its structure 
includes the inner core components and peripheral one. Inner core combines a prosocial identity, 
cognitive, emotional and motivational components. The peripheral part is represented by a 
behavioral component, which serves as an indicator of the evolution of this personality trait. The 
author considers the age-related genesis of personality prosociality as a lifetime evolution of the 
personal trait, expressed in a large diversity of developmental changes based on  the shifts of the 
determinants and mechanisms that cause the varying levels and the features of prosocial activity. 
This idea is implemented in the author’s six-stage model of the genesis of personality prosociality: 
the stage of elementary, social-normative, normative-dispositional, positional, self-achieved, and 
integrative prosociality. 

It is noted that prosociality has a long way of formation and development. Despite the 
existing of natural human tendencies to cooperative help-giving behavior, there is a need for 
organized stimulating influences. The success of this process depends on the taking in to account the 
age-related features of the structure and mechanisms of the prosociality in organizing educational 
and correctional influences addressed to children as the subjects of socialization at the childhood 
and adolescence. It is distinguished several benchmarks and indicators of prosociality functioning at 
the different stage of ontogenesis In this regard the principles, tasks, goals and recommendations for 
stimulating prosociality at the each stage of childhood and adolescence are presented. 
Key words: prosociality, structure of prosociality, criteria of development of prosociality, 
stimulating prosociality. 
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