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житті кожної людини, бо людина завжди перебуває в якійсь певній життєвій 

ситуації. Ситуація містить проблеми і конфлікт, самоактуалізація – це пошук 

таких рішень, які вирішують проблеми і конфлікти оптимальним способом, 

призводять до розвитку та росту особистості. 

Найбільш важливим аспектом життя, з точки зору особистості, є 

прагнення людини до самоактуалізації. Намагаючись досягти реалізації свого 

потенціалу, людина проживає життя наповнене сенсом, пошуками та 

хвилюваннями. До того ж самоактуалізована людина живе невимушено 

насолоджуючись кожним моментом життя і повністю беручи участь в ньому. 

Тому що саме самоактуалізована особистість забезпечується захистом 

свого психічного здоров’я. 

Отже, самоактуалізація – це бажання, мотивація людини стати тим, ким 

він здатний стати, прагнення повністю реалізувати свої потенційні 

можливості; це постійний процес розвитку своїх здібностей, виявлення вже 

існуючих внутрішніх сил і можливостей. 
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м. Мелітополь 

Успішність маніпулятивних взаємин залежить від психологічних 

особливостей їх суб’єкта і об’єкта. З метою уточнення особливостей 

особистості учасників маніпулятивних міжособистісних стосунків створена 

модель особистості маніпулятора і об’єкта маніпуляції. Модель особистості 

суб’єкта маніпуляції побудована на основі уявлень про детермінанти його 

поведінки, представлені у роботах, В.П. Голована, Є.Л. Доценко, 

В.В. Знакова, С.Г. Кара–Мурзи, В.М. Куликова, О.В. Сидоренко, 

Е. Шострома. Модель особистості об’єкта маніпуляції створена на основі 

уявлень про детермінанти його поведінки, що містяться у роботах А. Адлера, 

І.Д. Беха, В.М. Бехтерєва, Р.М. Грановської, С.Г. Кара–Мурзи, 

В.М. Куликова, Г. Лебона, Є.Б. Михайлюк, М.М. Обозова, В.І. Тараненко, 

К. Хорні, К. Юнга. 

Суб’єкти маніпулювання повинні мати певні особистісні якості: 

прекрасно володіти різними формами вербального впливу, мати потужну 

енергію, сильну волю, цілеспрямованість, віру в себе тощо. Рішення 

головного завдання суб’єкта маніпулювання лежить у площині адекватного 

розпізнавання й глибокого розуміння стану об’єкта впливу й, як наслідок, 

підбір оптимальних механізмів імплементації в його свідомості думок і дій, 

що відповідають загальним стереотипам і очікуванням [6].  

Одна з характерних рис сучасної епохи – стрімко зростаючий потік 

інформації, який людині необхідно сприйняти, засвоїти і застосувати для 

розв’язання нерідко дуже складних завдань, і людина, що приймає рішення, 

стає як суб’єктом, так і об’єктом психологічного впливу. Існують різні 

засоби, методи і прийоми такого впливу, які систематично і постійно 

використовуються в нашому повсякденному житті, практично у всіх сферах 

соціальної взаємодії людей, і об’єктом впливу яких в наш час виступає будь – 

яка людина сучасного суспільства. 

Таким чином, об’єкт маніпуляції – це те, на що спрямовані дії 

маніпулятора. Нерідко під об’єктом розуміються мішені маніпуляторів 

свідомістю. Такої думки дотримуються в своїх роботах [1], [4]. Поняття 

«мішень» використовується для позначення тих психічних структур, на які 

відбувається вплив з боку ініціатора впливу незалежно від того, чи мав він 

такий намір чи ні [2]. 

В цілях маніпуляції свідомістю йде вплив на всі види пам’яті людини і 

різними способами. З одного боку, треба, щоб людина запам’ятала якусь 

думку, метафору, формулу. З іншого боку, буває необхідно «відключити» її 

короткострокову чи історичну пам’ять – вони створюють психологічний 

бар’єр проти навіювання. Коли людина отримує якесь повідомлення, його 

взаємодія з пам’яттю ділиться на два етапи: спочатку відбувається пасивне 

запам’ятовування. Потім інформація переробляється розумом, і якщо вона 

визнається переконливою, що представляє інтерес, вона «впроваджується» в 

пам’ять і починає впливати на свідомість [3]. 

Таким чином, запам’ятовуваність і переконливість перебувають у 

діалектичній єдності. Щоб не бути сходу відкинутим пасивною пам’яттю, 

повідомлення має чим «зачепити» свідомість, не здатися відразу повною 
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нісенітницею. Але щоб впровадитися у свідомість, інформація повинна бути 

упакована в таку форму, щоб воно закарбувалася в пам’яті. Людині завжди 

здається переконливим те, що він запам’ятав, навіть якщо запам’ятовування 

відбулося в ході чисто механічного повторення, як настирливої пісеньки. 

Запроваджене у свідомість повідомлення діє вже незалежно від його 

істинності чи хибності. 

Існує безліч ситуацій, в яких на людину виявляються маніпулятивні дії. 

Все різноманіття таких ситуацій можна поділити на певні групи, враховуючи 

при цьому співвідношення між об’єктом і суб’єктом. Отже, у відповідності з 

цим можна виділити наступні три групи: 

1.Сукупність ситуацій міжособистісної взаємодії, тобто таких ситуацій, 

в яких відбувається безпосереднє спілкування та обмін інформацією, як 

кажуть, «лицем до лиця», а також опосередковано через телефон, пошту, 

телеграф, різні інші системи зв’язку, в тому числі Інтернет. Міжособистісні 

ситуації можуть підрозділятися за змістом або характером соціальних 

зв’язків або у відповідності з основними сферами способу життя на наступні: 

суспільно-політичні; професійно-ділові; соціокультурні, сімейно–родинні; та 

інші. 

2.Ситуації, в яких людина перебуваючи в складі певної спільності 

людей, піддається безпосередньому інформаційно-психологічному впливу 

деяких комунікаторів – особистістю або групою. Такі ситуації можна 

позначити як публічні. Це – ситуації проведення зборів, нарад, мітингів, 

видовищних заходів тощо 

3.Ситуації, в яких на людину здійснюється інформаційно–

психологічний вплив засобами масової комунікації. У цих ситуаціях 

здійснюється одностороння опосередкована комунікація типу Засіб Масової 

Комунікації – людина (аудиторія). Їх можна позначити як – ситуації. Це 

ситуації перегляду телепередач, прослуховування радіопрограм, читання 

газет, журналів, різних друкованих видань, взаємодії з різноманітними 

інформаційними системами тощо. 

Люди, дії яких спрямовані на досягнення власних цілей, при цьому 

використовують різні способи інформаційно–психологічного впливу на 

інших без урахування їх інтересів, а найчастіше, просто вводячи в оману, 

діючи врозріз з їх інтересами і завдаючи їм шкоди – це маніпулятори. Ними 

можуть бути різні особи. До цих осіб відносяться ті з них, хто, чинячи на 

оточуючих інформаційно–психологічний вплив, майстерно змішуючи 

брехню з правдою, збільшують ступінь неадекватності інформаційного 

середовища суспільства. При цьому вони часто самі стають її мимовільними 

заручниками і перетворюються з її творців у її рабів. Як зазначає 

американський психолог Е. Шостром, «маніпулюючи іншими людьми, 

маніпулятор неминуче стає об’єктом власних маніпуляцій», правда, від цього 

не стає легше тим, хто вже потрапив в павутину його маніпуляцій, хто на 

собі відчуває їх руйнівний і зневажливе вплив [9]. 

Первісне значення слова «маніпулятор» означає цирковий артист, 

фокусник, який добре діє з предметами за допомогою рук. Але тепер слово 

«маніпулятор» або «маніпуляція» часто зустрічається і в буденному житті. І 
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це не випадково, з нами роблять непомітні дії, але вже не руками, а словами і 

навіть невербальними способами спілкування. Все б нічого, але маніпуляція 

погана тим, що вона не дає нам часу подумати і робити свій вибір. Тому 

представлятися важливим є звернення уваги на наше звичайне життя, на те, 

що відбувається з нами і навколо нас. Маніпулятор вибирає жертву не просто 

першого–ліпшого. Він бере того, хто обов’язково потрапить під його вплив. 

Маніпулятори – це чудові знавці людських душ. Вони знають, що для людей 

зручніше ситуації, коли є рішення або пояснення того, що відбувається. А 

маніпуляторів цього типу таке рішення є завжди, і воно завжди одне і теж [7]. 

Приклад, вони говорять в будь–яких ситуаціях: «Я ж казав!». Такий тип 

маніпуляторів часто зустрічається у вузькій сімейної аудиторії, «Малюк». 

Дорослі, в більшості своїй, люблять малюків. Але ось на роботі з’являється 

такий «малюк». Він підійде не до злобному співробітникові, а саме до 

доброго, і буде просити його про допомогу.  

Може навіть встати в позу дитини: шкарпетки всередину і трохи 

прочинений рот. І ви обеззброєні. Але знайте таку поведінку він видає у своїх 

корисних цілях, щоб роботу зробили за нього, а іноді він просто підсиджує 

своїх колег [8]. 

Маніпулятор – логік. Аргументами для такого типу служить наше ж 

поведінку. «Ти так робиш, значить тобі так подобається, і тебе ситуація 

влаштовує». Так, це дуже сильний аргумент, не тільки для нього, але і для 

нас. Але потрібно пам’ятати, що маніпулятор використовує інших у своїх 

цілях. Тому треба змінити звичну систему дій, і він заспіває зовсім інші пісні. 

Його більше ніж когось влаштовує ваша поведінка. Є ще маніпулятори, які 

використовують норми етики, моралі і навіть моральності. Вони знають, що 

люди не люблять знаходитися в незручному положенні, тому підуть на все, 

що з нього вийти. Наприклад, цим часто користуються продавці. Вони 

пропонують нам гарний дорогий товар, і якщо ми не змогли відмовитися із–

за ввічливості, то доводиться купувати. Що нам зовсім не потрібно. І це все 

відбувається з–за нашого прагнення виглядати краще. Маніпулятори у всіх 

випадках грають на наших слабостях або на слабких рисах характеру.  

Зазвичай їх об’єктами стають слабовільні або добрі люди, які не 

можуть сказати «Ні!». Треба пам’ятати, що кожен з нас має право сказати: 

«Спасибі, ні», «Вибачте, ні» [5]. 

Основними чинниками включення у маніпулятивні відносини у якості 

суб’єкта визначені егоїстичність, соціальна відособленість, прагнення 

досягти мети будь–що, потреба в самоствердженні, почуття самотності і 

неузгодженості власного «Я», вміння маскувати мотиви поведінки та 

почуття, схильність до пристосовництва, несформованість моральних 

якостей. 

Відмінною рисою психологічних маніпуляцій є ставлення до партнера 

по взаємодії і спілкування не як до особистості, яка володіє самоцінністю, а 

як специфічного засобу, за допомогою якого досягаються, як правило, 

приховані цілі маніпулятора, реалізуються інтереси і задовольняються власні 

потреби без урахування інтересів, волі і бажань іншого боку. 
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Дослідження в галузі психології, педагогіки свідчать про надзвичайну 

актуальність проблеми підготовки педагогів з високим рівнем професійної 

компетентності, які здатні безперервно самоудосконалюватись, постійно 

розширювати спектр своїх знань, впроваджуючи у практику новітні 

технології. З кожним роком більш очевидно стає необхідність переходу від 

традиційної формули «освіта – на все життя» до «освіта – протягом усього 

життя». 

Сучасній школі потрібні не виконавці, а одержимі творчі особистості. 

Їх слід виховувати з тієї частини школярів, які мають бажання та інтерес до 

роботи з меншими дітьми, мають певні педагогічні нахили, бажання до 

самовдосконалення. Науковий досвід та життя показує, що коли людина 

обирає професію без урахування свого покликання, своїх особистісних 

характеристик, інтересів, нахилів, знань, виникають проблеми, 

незадоволення своєю роботою, а інколи і більші тяжкі наслідки, пов’язанні зі 

здоров’ям. Суспільна значущість такої професійної діяльності дуже низька. 

Удосконалення підготовки педагогічних кадрів неможливе без 


