
ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію Корчакової Наталії Вікторівни «Вікова 
генеза просоціальності особистості», подану на здобуття наукового ступеня 

доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07- педагогічна та 

вікова психологія 

Сучасна педагогічна та вікова психологія істотно змінила свій 

дослідницький профіль. Вона по-справжньому гуманізувалася, а це значить 

звернулася до особистості у її вищих ціннісно-смислових утвореннях, що 

репрезентують безкінечність розвитку як особистість духовну. 

Не насмілюючись тривалий час говорити у повний голос про цю 

вершинну іпостась, психологічне співтовариство послуговувалось більш 

заземленою категорією «просоціальність». Тільки ніхто не запропонував її 

чіткої ціннісної моделі. Лише нині все стає на свої місця. Тож нехай 

рецензоване дослідження буде останнім акордом у означеній проблемі. 

Отже, запит на розробку заявленої проблеми пов'язаний із зацікавленістю 

суспільства в спрямуванні процесу розвитку духовних цінностей підростаючої 

особистості, формуванні у процесі її виховання психологічної готовності до 

реалізації вищих життєвих смислів. Проблема належить до сучасних 

пріоритетів наукових пошуків. 

Дисертаційне дослідження характеризується широтою, різнобічністю 

наукового аналізу питань сутності феномена просоціальності, його структури, 

процесів вікової динаміки. Авторські концептуальні позиції вибудувані на 

основі детального вивчення світових надбань у сфері просоціальної 

проблематики. Нам імпонує вдале поєднання у аналітичному огляді 

авторського бачення проблеми з науковою коректністю аналізу позицій 

представників різних наукових шкіл та творчих колективів. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження не викликає сумніву. 

Наголосимо на найважливіших постулатах, які дозволяють погоджуватися у 

цьому контексті з автором дослідження: по-перше, в українській психологічній 
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науці та у країнах ближнього зарубіжжя питання цілісного особистісного 

конструкта «просоціальність» предметом самостійного аналізу не виступало; 

по-друге, різноманітні форми просоціальної поведінки не розглядалися у 

вітчизняній науці як елементи цілісної системи функціонування 

диспозиційного утворення; по-третє, вивчення вікової ґенези просоціальності 

особистості упродовж цілісного онтогенезу у психологічній науці не 

виконувалося. 

Тому, теоретичні узагальнення та емпіричні результати рецензованого 

дослідження мають вагому наукову значущість. Нам імпонує намагання автора 

застосувати концептуальний підхід до розуміння сутності просоціальності 

особистості; цілісності структури просоціального конструкта, механізмів його 

розвитку, поетапності формування особистісного утворення, особливостей його 

функціонування. 

У роботі досить виважено обґрунтовані критерії сформованості 

просоціальності як особистісної якості (розуміння просоціальних норм та їх 

ментальна репрезентація; рефлексивність; ціннісне ставлення до іншого; 

здатність брати відповідальність у ситуаціях із потенційним просоціальним 

контекстом; безкорисливість; емоційна чутливість; ціннісне ставлення до себе 

як суб'єкта просоціальної активності) та її поведінкові критерії (активність, 

ініціативність, складність, екстенсивність), встановлено їх вікову специфіку та 

показники функціонування на кожному з періодів онтогенезу; розкрита 

сутність чотирьох рівнів гуманістично-зорієнтованої самореалізації 

(імпульсивно-ситуаційної просоціальності, інертної просоціальності, зрілої 

просоціальності, альтруїзму). 

Вагомим результатом проведеного дослідження є отримання наукових 

фактів щодо особливостей функціонування конструкта на кожному з періодів 

онтогенезу та динаміки його розвитку упродовж онтогенезу. 
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Подана у дослідженні модель вікової ґенези просоціальності (с. 143) 

достатньо чітко презентує поетапність розвитку якості, висвітлюючи як зміни у 

її структурі, так і трансформації в ієрархічній будові та в системі психологічних 

механізмів. Об'єктивність критеріїв просоціальної самореалізації забезпечила 

автору можливість виокремити для обговорення дискусійні питання щодо 

рівнів просоціальної самореалізації. На нашу думку, зіставлення двох 

найвищих рівнів функціонування просоціальності відкриває новий ракурс у її 

подальшому вивченні. 

Досить продуктивною є програма емпіричного дослідження. Ретельний 

підхід до використання поперечних онтогенетичних зрізів при організації 

дослідження дозволив послідовно простежити траєкторію вікових змін 

функціонування просоціальності. Зокрема, емпіричний аналіз розвитку 

особистісної якості побудований на основі сукупності 25-ти зрізових обстежень 

із віковим інтервалом у межах 0,5-1 року протягом усього висхідного 

онтогенезу та подальшими обстеженнями на його визначальних етапах. 

Методичний інструментарій характеризується достатньою репрезентативністю 

та валідністю, що забезпечило обґрунтованість та достовірність отриманих 

результатів. 

Заслуговує схвалення ґрунтовність та широта емпіричного дослідження 

проблеми вікової ґенези просоціальності. Вивчення розвитку цього 

особистісного утворення здійснено відповідно до структури конструкта з 

урахуванням багатогранності його поведінкових проявів та змін упродовж 

онтогенезу. Цінним є використання в роботі прийому мультиінформаторів для 

збору емпіричних даних (вихователі, вчителі, батьки, діти та їх однолітки), що 

забезпечило об'єктивність отриманих даних та чіткість наукових висновків. 

Елементи фотографічних спостережень, подані в роботі, підтверджують 

аргументованість висновків, ілюструють варіативність просоціальних розумінь 

та мотиваційно-ціннісних позицій у різні вікові періоди. Робота широко 

висвітлює питання розвитку основних різновидів просоціального сприяння: 
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допомоги, емпатійного відгуку, заступництва, обміну ресурсом. Кожна із ліній 

аналізу просоціальної поведінки повноцінно висвітлює як стан розробки 

проблеми, так й ідеї автора, гармонійно поєднуючи констатацію та 

інтерпретацію інтрасуб'єктних та інтерсуб'єктних процесів. 

Плідним доробком автора є розробка й апробація програми 

психологічного супроводу просоціального розвитку особистості в період 

старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Її аналіз вказує на чіткість 

постановки задач, їх відповідність віковим особливостям розвитку 

просоціальності у цей період. Методичний інструментарій характеризується 

високим розвивально-корекційним потенціалом. 

Здобутком програми формувального впливу є дотримання принципу 

часового мінімалізму, який, у поєднанні з принципами наступності та 

послідовності в роботі навчально-виховних закладів і сім'ї, гуманістично-

спрямованих впливів педагогів та психологів, дозволяє успішно реалізовувати 

запропоновану програму. Подані матеріали переконливо доводять практичну 

значущість дослідження. Необхідно підкреслити, що автор не зупиняється лише 

на розвивально-корекційній роботі з дітьми, а й окреслює стратегію організації 

психологічного стимулювання просоціальності особистості у всі інші періоди 

онтогенезу. Розробка шляхів стимулювання індивідуального потенціалу 

гуманістично-зорієнтованої поведінки здійснена відповідно до встановлених 

вікових особливостей розвитку конструкта та критеріїв його вікової ґенези. 

Важливо відзначити, що розділи дисертації є чітко структурованими, у 

них логічно подані результати теоретичного аналізу та емпіричного 

дослідження відповідно авторських положень. Висновки відповідають змісту 

розділів та роботи в цілому. їх формулювання здійснено на високому рівні 

узагальнення. 
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Визначаючи актуальність дослідження, його ґрунтовність та вагомість 

авторського доробку вважаємо необхідним зупинитися на певних дискусійних 

питаннях та зауваженнях. 

1. Дисертант своє дослідження обмежує еволюційним, соціальним, 

дистанційним, онтогенетичним аналізом. Не заперечуючи їх значущості, 

зауважимо наступне: в останні два десятиріччя в Україні на основі 

особистісно орієнтованого підходу розробляється Я-центрована, духовна, 

розвивальна парадигма (І.Д.Бех), у Росії близькі ідеї простежуються у 

працях, зокрема О.Бондаревської. Вперше створена психопедагогіка 

виховання, де запропонована цілісна теорія керованого сходження 

зростаючої особистості до вищих духовних цінностей (те що дисертант 

відносить до соціальності). Незнання цих вітчизняних досягнень - не 

робить честі дисертанту, яка претендує на цілісне представлення 

заявленої проблеми. 

2. Тлумачення просоціальності досить розпливчасте: здатність, якість, 

схильність, компетентність. Слід виходити з того, що просоціальність у 

строго понятійному сенсі - це ціннісне ядро особистості, і з цього слід 

виходити при її аналізі. 

3. Викликає сумнів, що генетично-деонтологічна концептуальна парадигма 

може відкрити «нові перспективи у формуванні духовного потенціалу 

особистості». Тільки знання глибинних психологічних механізмів і 

адекватних їм виховних технологій може якісно збагатити духовний 

потенціал особистості. 

4. Поняття зріла просоціальність, яка обмежується альтруїзмом особистості, 

на наш погляд, заслуговує більш глибокого методологічного осмислення 

як для власне дослідницьких інтересів, так і інтересів широкої соціальної 

практики (спрямованого виховання). 

5. Як зазначається у дослідженні, стимулювання просоціальних тенденцій 

особистості може здійснюватися шляхом реалізації програм трьох 
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основних різновидів, в залежності від поставленої мети та задач: 

розвивального, розвивально-корекційного та корекційного спрямування 

(с. 385). На формувальному етапі дослідження реалізована одна із 

означених програм - розвивально-корекційна - на двох вікових підгрупах 

(підгрупі дітей старшого дошкільного віку та підгрупі молодших 

школярів). На наш погляд, слід було віддати належне більш віддаленим 

віковим періодам із застосуванням програм різних типів. 

6. Робота містить значний обсяг таблиць і рисунків, що певною мірою 

обтяжує виклад матеріалу. Це особливо чітко простежується у розділі 5, 

матеріали якого узагальнюються у 59 таблицях та ілюструються 17 

рисунками. Вважаємо, що більш доречним було б винесення частини 

таблиць у додатки. 

Проте, висловлені міркування не впливають на загальну позитивну 

оцінку роботи та визнання її значущості. На основі проведеного аналізу можна 

стверджувати, що дисертаційне дослідження є завершеним, самостійним 

дослідженням, що має наукову новизну, теоретичну й практичну значущість. 

Дисертація «Вікова ґенеза просоціальності особистості» відповідає 

встановленим вимогам п.п. 9, 10, 12, 13, 14 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «від 

24.07.2013 р. № 567», (з урахуванням змін згідно постанови Кабінету Міністрів 

України від 19.08.2015 р. № 656), а її автор, Корчакова Н.В., заслуговує на 

присвоєння наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 

19.00.07 - педагогічна та вікова 

Офіційний опонент: 
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академік, доктор психологічних 

директор Інституту проблем 

виховання НАПН України 
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