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 Актуальність 
визначається логікою 
суспільних 
трансформацій, що їх 
переживає  українське 
суспільство 

Динамізм соціальних змін: 

• активізує на особистісному рівні дію чинників, 
які суб’єктивно розширюють чи звужують її 
адаптаційне поле, що зумовлює формування 
типових стратегій трансформаційної 
поведінки: дезадаптивних, пасивно-
адаптивних та активно-адаптивних 

• запускає механізм пошукової активності з 
метою самовизначення в оновленому 
соціальному просторі  

• спонукає до пошуку форм репрезентації 
об’єктивних змін у cуб’єктивних координатах 
моделі життєвого світу на основі балансу втрат 
і надбань та емоційних переживань, що їх 
породжує ситуація трансформацій 

• актуалізує цінність індивідуальної активності, 
зумовлює формування образу «сучасної» 
людини, яка репрезентує нову ідентифікаційну 
модель, що поступово набуває статусу 
соціально-нормативної і скеровує первину та 
вторинну соціалізацію 



• особистість  як суб’єкт суспільних 
трансформацій 

Об'єкт дослідження  

• становлення особистості та її професійний 
супровід і підтримка  в умовах суспільних 
трансформацій сучасної  України  

Предмет дослідження 



Мета дослідження 

• обґрунтувати теоретичні засади 
становлення особистості,  узагальнити 
інноваційні професійні практики її 
супроводу та підтримки  в умовах 
суспільних трансформацій сучасної  
України 



Завдання 
• обґрунтувати сутність становлення особистості в сучасній Україні 

• виокремити провідні соціальні та психологічні детермінанти становлення 
особистості 

• визначити механізми та закономірності становлення особистості в 
умовах суспільних трансформацій 

• диференціювати особливості становлення особистості за віковими 
характеристиками та соціальним статусом 

• систематизувати інноваційні практики супроводу та підтримки 
особистості 

• обґрунтувати шляхи оптимізації супроводу та підтримки особистості у 
соціальних інституціях в умовах суспільних трансформацій 



Теоретична значущість 

науково обґрунтовано соціопсихологічну специфіку 
буття людини в умовах трансформаційних 
перетворень українського суспільства; 

удосконалено технологію соціальних та 
психологічних досліджень  особистості 

розроблено концептуальну модель  особистості в 
умовах суспільних трансформацій сучасної України 



Практична значущість 

узагальнено та інтегровано в практику комплексні 
методики дослідження  особистості в умовах 
суспільних трансформацій 

створено банк інноваційних практик супроводу та 
підтримки особистості в сучасних українських 
реаліях 

апробовано змістово-технологічне забезпечення 
супроводу та підтримки особистості особистості в 
різних соціальних інституціях 



Узагальнення результатів дослідження 

монографія «Особистість в умовах 
суспільних трансформацій сучасної 
України: наукові підходи та 
інноваційні практики» 

наукові статті у фахових та 
зарубіжних виданнях за напрямами 
дослідження 

матеріали у збірниках наукових 
конференцій 

методичні матеріали 

організація і проведення 
міжнародної науково-практичної 
конференції. 



Наукові теми кафедр Інституту людини 

Кафедра практичної психології 

• Інтеграційний потенціал 
особистісного та свідомісного 
становлення людини в 
умовах суспільних 
трансформацій 

Кафедра загальної, вікової та 
педагогічної психології 

• Соціально-психологічні 
практики розвитку людських 
ресурсів в суспільних 
інституціях 

Кафедра спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної освіти 

• Корекційно-компенсаторна 
складова інтеграції дітей з 
особливими освітніми 
потребами в соціальне 
середовище 

Кафедра соціальної педагогіки та 
соціальної роботи 

• Соціальне становлення 
особистості  в умовах 
суспільних трансформацій 
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Дякую за увагу! 


