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Общение имеет огромное значение в формировании человеческой психики, ее 

развитии и становлении разумного, культурного поведения. Советская психология 
накопила богатейшие традиции в изучении проблематики общения. Большой 
вклад в анализ общения внесли многие психологи (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 
Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн). 

В концепции Л.С. Выготского общение становится «единицей» психики: 
общение генетически предшествует высшим психическим процессам, структурно 
детерминирует их, является их универсальной составляющей в том смысле, что 
психические процессы всегда явно или скрыто включены в общение.  

Общение представляет собой взаимодействие между людьми или 
межчеловеческое взаимодействие. В большинстве научных трактовок общения 
взаимодействие является определяющей (родовой) характеристикой его сущности 
и содержания. Понятие «взаимодействие», по мнению Н.А. Косолапова, это 
процесс непосредственного воздействия субъектов друг на друга, рождающий их 
взаимную психическую обусловленность и связь. Б.Ф. Ломов указывает, что 
реальный образ жизни человека складывается из двух основных составляющих – 
предметно-практической деятельности и общения как «специфической формы 
взаимодействия человека с другими людьми». Взаимодействие (интеракция) 
опосредовано общением и благодаря общению люди могут вступать во 
взаимодействие. В социальной психологии понятие «интеракция» – это 
непосредственное межличностное взаимодействие, коммуникация («обмен 
символами»), важнейшей особенностью которой признается способность человека 
«принимать роль другого».  

Сегодня проблема общения приобрела новый ракурс, поскольку современный 
мир вопреки важности общения в развитии личности заменил его на виртуальное, 
что избавляет современников возможности полноценно взаимодействовать друг с 
другом. Это приводит к примитивизации общения, так как непосредственно 
взаимодействуя люди 80% информации передают невербально, взаимодействия 
люди принимают определенную роль, которая накладывает отпечаток на внешний 
вид, поведение. Виртуальное общение порождает проблему идентификации 
человека и стирает рамки субординации. Упрощенное («сленговое») общение 
становится просто способом передачи информации, что создает некую 
изолированность, которая не имеет ни эмоциональной окраски, ни оставляет 
ощущения нужности, таким образом, социальное развитие человека 
вульгаризируется. На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
интеракция является необходимым условием существования человека и важным 
фактором его развития. 

Научный руководитель: Иванюк М.А., преподаватель 
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ЗВ’ЯЗОК САМООЦІНКИ З УСПІШНІСТЮ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

 
Проблема успішності в навчальній діяльності є актуальною у всі часи. 

Проблема ефективного психологічного впливу на успішність постійно в фокусі 
уваги педагогів та практичних психологів. В спеціальній літературі пропонуються 
різні методи, що допомагають покращити успішність. Предметом нашого 
дослідження став зв'язок успішності та самооцінки. Самооцінка, яка є 
структурною одиницею самосвідомості, впливає на поведінку студента, рівень 
домагань, бажання досягнути навчальних цілей. Чи впливає рівень самооцінки 
студента на рівень його успішності? Аналіз сучасної літератури з педагогічної 
психології показує, що поряд з великою кількістю робіт, які присвячені вивченню 
особистісних особливостей студентів, лише небагато з них приділяють серйозну 
увагу особливостям такого істотного компонента особистості студента, як 
відношення до себе та його проявлення у вигляді самооцінки (Б.Г. Ананьєв, 
Н.Є. Бернс, Ф. Зімбардо, І.С. Кон, Є.Т. Соколова, В.В. Столін). У роботах 
вітчизняних науковців (Дмитренко Л.І., Філатенко Л.О.) встановлений зв'язок 
самооцінки та успішності у навчальній діяльності на прикладі молодших 
школярів. Однак, на нашу думку, ці результати можуть бути відмінними у групі 
юнаків та дівчат, оскільки вони при оцінюванні себе вже менше орієнтуються на 
оцінки дорослих. Низька самооцінка студента може стати причиною виникнення 
труднощів в спілкуванні, що зрештою призведе до стресу та заважатиме під час 
навчального процесу, що в свою чергу впливатиме на середній бал. 

Отже, головною метою дослідження – встановити зв'язок між самооцінкою 
індивіда та його успішністю у навчальній діяльності. У якості респондентів 
виступали студенти Національного Авіаційного Університету (26 осіб, середній 
вік – 19 років). Дослідження було проведено за допомогою методики 
«Опитувальник самооцінки (Казанцевої Г.Н.). Ця методика направлена на 
діагностування рівня самооцінки особистості і побудована у формі традиційного 
опитувальника. За індикатор успішності в навчанні респондентів був прийнятий 
середній бал cтудента за останній семестр навчання.  

За результатами статистичної обробки даних, наявність кореляції не 
підтвердилася. Відсутність кореляції може бути обумовлена різними факторами. 
Наприклад, такими як вплив суб’єктивних уподобань викладачів при оцінюванні 
студентів. Інша причина – студенти з низькою самооцінкою, як правило, 
характеризуються замкненістю, вони реалізують себе переважно у навчальній 
діяльності, присвячуючи їй весь свій час. Але для того, щоб робити певні висновки, 
потрібно провести більш детальне та глибоке дослідження з врахуванням 
максимальної кількості факторів що можуть здійснювати вплив на самооцінку. 

Науковий керівник: Власова-Чмерук О.М., викладач 
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