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ОБРАЗ «БАЖАНОГО СПІВРОЗМОВНИКА» 
В ОСІБ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ 

В статье проанализированы представления о «желаемом собесед-
нике» у подростков и молодежи, больных церебральным параличем, 
сравнительно с их здоровыми одногодками. Выявлены основные 
потребности и стремления желаемого собеседника в зависимости от 
образа «Я». 
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In tne article the thoughts about «nishful interlocubor» in the communca-
tion between grown-ups and youth, stiffening from the cerebral paralysis in 
comparance nith the same-ageol healtly persons studied. 

The main needs and strivings of «nishful interlocubor», depending or the 
image «I» are uncovered. 

У нинішній час особливо актуальною є проблема соціальної 
адаптації та інтеграції осіб із відхиленнями у психофізичному роз-
витку, їх включення у соціум перебуває в тісному взаємозв'язку 
з процесом спілкування. 

Спілкування серед осіб із наслідками церебрального параліча 
переважно досиджують на дітях шкільного віку. Значну увагу 
приділяють вивченню питань психічного стану, самосвідомості, 
спшкування в сім'ї, особистісного розвитку. Ряд авторів (О. В. Ро-
маненко [5], С. А. Ігнатієва [2], Т. Б. Іванова [3] та ін.) розглядають 
труднощі міжособистісного спілкування, низький рівень комуніка-
тивних здібностей, залежність розвитку навичок спшкування від 
сімейного мікроклімату в дітей із церебральним паралічем. Без-
умовно, що в осіб із фізичними вадами, внаслідок поєднання пев-
них біологічних і соціальних факторів, уявлення про партнера по 
спілкуванню є досить своєрідним. 

Об'єкт дослідження — образ «бажаного співрозмовника». 
Предмет дослідження — образ «бажаного співрозмовника» у під-

літків та молоді, хворих на церебральний параліч та їх здорових 
однолітків. 

Мета дослідження — емпірично дослідити образ «бажаного спів-
розмовника» залежно від образу «Я» в молоді і підлітків із цереб-
ральним паралічем та їх здорових однолітків за соціальним і фізич-
ним статусами. 

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання: 
1) визначити модель «бажаного співрозмовника» в підлітковому 

та юнацькому віці; 
2) проаналізувати профілі «бажаного співрозмовника» у під-

літків та молоді з церебральним паралічем та їх здорових одно-
літків. 

У порівняльному дослідженні було використано адаптований 
варіант методу кольорових виборів М. Люшера. Тест належить до 
категорії проективних методів і базований на припущенні, що пе-
реваги одних кольорів перед іншими, пов'язані зі структурою 
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внутрішніх диспозицій людини й особливостями її переживання 
актуальної ситуації [1; 6]. Оцінювання опитуваними кольору без 
асоціації має на увазі те, що він буде орієнтований на суб'єктивну 
сторону, і якщо сигнальне значення визначеного кольору збігаєть-
ся з провідною установкою, то саме цей колір буде оцінений як 
найбільш приємний. У такому разі об'єктивне значення класично 
є структурою, а суб'єктивне — функцією. Остання формується за 
життя людини і сильно залежить від того, з чим пов'язується колір. 
Як вважає О. Ф. Дубровська, у М. Люшера «об'єктивне значення не 
залежить від статі, віку, статусу, тимчасом як суб'єктивне — навпа-
ки» [6; 4 ]. 

Процедура проведення дослідження й обробки одержаних даних 
Дослідження проводилось у два етапи. 
Перед респондентом на білому тлі розкладають у довільному по-

рядку картки-кольори (стандартний восьмиколірний набір: темно-
синїй — 1, синьо-зелений — 2, помаранчево-червоний — 3, жов-
тий — 4. фіолетовий — 5, коричневий — 6, чорний — 7, сірий — 0). 

На першому етапі опитуваному було запропоновано таку інст-
рукцію: «Із поданих кольорів виберіть той, який вам більше подо-
бається, при цьому не порівнюйте його ні з чим. Потім виберіть 
з тих, що залишилися, той, що найбільше сподобався». 

На другому етапі пропонувалася інша інструкція: «Із поданих 
кольорів виберіть той, який, на Вашу думку, Ви надали б бажаному 
співрозмовнику». 

Отримані дані були проаналізовані за частотою, з якою колір 
зустрічається на першому-другому і сьомому-восьмому місцях. 
Оскільки колір на першому-другому місцях характеризується як 
«прагнення», то перше вказує на засоби, яких потребує особа, 
а друге — що є метою. Кольори сьомого-восьмого місця виступа-
ють показниками неприйняття, пригнічення, виражають нере-
алізовану потребу що гальмується [6]. 

Таким чином, було виявлено інтенсивність станів тривожності 
та компенсаторних тенденцій за місцем розміщення основного 
кольору. Вибір основного кольору на шостій, сьомій і восьмій по-
зиціях позначається відповідно — одним (!), двома (!!) і трьома (!!!) 
окличними знаками. Сума умовних знаків може перебувати у діа-
пазоні від 1 до 12. Вважають, що значна кількість «!» свідчить про 
наявність психологічного конфлікту або стану фізичного небла-
гополуччя, який є джерелом тривожності [1]. За наявності хоча 
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б одного «!» визначають додаткову пару кольорів (перший і остан-
ній кольори). Засіб компенсації тривожності визначає характерис-
тика кольору, розміщеного на першій позиції. 

Характеристика вибірки 
У дослідженні загалом було опитано 126 осіб: 66 студентів 1-го та 

2-го курсів (18—19 років) (серед них — 36 осіб із церебральним па-
ралічем) Відкритого міжнародного університету розвитку людини 
«Україна» (Мелітопольська філія) і 60 підлітків (13—15 років), серед 
яких 30 учнів Мелітопольської ЗОШ № 24 і 30 вихованців Центру 
реабілітації і адаптації інвалідів (м. Мелітополь) із церебральним па-
ралічем. Така незначна кількість опитаних осіб із фізичними вадами 
зумовлена обмеженим доступом до цієї групи та малою кількістю 
служб і центрів, які займаються особами з церебральним паралічем. 

Результати дослідження 
Опрацювання результатів дало змогу виявити відмінності щодо 

бажаного співрозмовника за соціальним і фізичним статусами (див. 
таблицю). 

У роботі було виявлено та порівняно профілі образу «бажаного 
співрозмовника» та образу «Я» серед молоді та підлітків із цереб-
ральним паралічем та їх здорових однолітків. Проаналізовані 
провідні прагнення і погреби особистості, які відображені обрани-
ми кольорами на перших і останніх позиціях. 
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Дослідження засвідчило, що образ «Я» молоді з церебральним па-
ралічем збігається з образом бажаного співрозмовника. Так, вибір на 
перших позиціях червоного та зеленого кольорів (+3; +2) дає змогу 
відмітити, що вони самі та їх співрозмовник спрямовані на досягнен-
ня поставленої мети й бажають перебороти всі ускладнення та 
здобути визнання. Вибір синього та чорного кольорів на останніх по-
зиціях (-1; -7) свідчить про потребу у самостійності, про наявність 
у бажаного співрозмовника емоційного незадоволення через відсут-
ність незалежності, що призводить до імпульсивності та стресу. 

У здорової молоді щодо бажаного співрозмовника переважають 
фіолетовий і коричневий кольори (+5; +6). Така особистість прагне 
знайти збудження в атмосфері почуттєвої розкоші. Тоді як перева-
жання синього і чорного (-1; -7) на останніх позиціях (як і в підліт-
ків та молоді з ЦП) та синього і сірого (-1; -0) свідчить про потребу 
у близьких стосунках. 

Відносно образу «Я» у здорової молоді на перших позиціях пере-
важають зелений і фіолетовий кольори (+2; +5). Респонденти праг-
нуть справляти приємне враження, щоб оточуючі розглядали їх як 
незвичайну особистість. Тому вони слідкують за своїми успіхами 
і за реакцією оточуючих. Це викликає почуття особистої переваги, 
відчуття самоконтролю. Для досягнення визнання використову-
ють будь-які засоби. Вони сприйнятливі до оригінального й ес-
тетичного. Вибір сірого і чорного кольорів (-0; -7) на останніх 
позиціях здорової молоді і хворих на ЦП, відображає потребу в не-
обхідності перебороти відчуття порожнечі та ліквідувати розрив, 
який відгороджує від оточуючих. У разі обмеження діяльності 
вони вимагають свободи. 

У підлітків із ЦП щодо образу бажаного співрозмовника на пер-
ших позиціях домінують жовтий і червоний кольори (+4; +3). Така 
людина, на їхню думку, прагне до розширення сфери впливу, що 
є причиною занепокоєння й метушливості, а також вона сповнена 
надій і очікувань. Переважання коричневого і фіолетового кольорів 
(-6; -5), на останніх позиціях свідчить про потребу у близьких сто-
сунках. Нездатність підтримувати їх у бажаному стані — викликає 
стрес, відсутність — є причиною контролю емоцій у бажаного 
співрозмовника. 

Водночас стосовно образу «Я» у підлітків із церебральним па-
ралічем домінують: синій і червоний (+1;+3), зелений і червоний 
(+2; +3) і чорний та червоний (+7; +3). Відповідно респонденти 
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прагнуть до гармонічних стосунків, встановлення відвертих 
взаємин, сімейного добробуту як передумови особистісного щастя; 
бажають досяглі успіху і визнання; перебороти всі перепони, діяти 
самостійно і виявляти ініціативу. Нереалізований потенціал може 
проявитись у вигляді екстремальної поведінки. Вибір синього і сі-
рого кольорів (-1; -0) характеризує потребу у близьких стосунках. 
Опитувані невдоволені своїми стосунками, вони відчувають не-
спроможність змінити ситуацію самостійно для віднайдення спіль-
ності з оточенням. Проте довірятися не бажають, виявляють опір 
обставинам чи відносинам, вимагають багато, а віддають мало. То-
му має місце нетерпимість і роздратованість. 

Вибір червоного і жовтого кольорів (+3; +4) здоровими підлітка-
ми, дає змогу характеризувати бажаного співрозмовника як осо-
бистість, що прагне успіху, потребує активного і повного вражень 
життя; бажає розвиватися вільно, позбавитися невпевненості, пе-
ремагати, їм подобається контактувати, вони вразливі до всього но-
вого, оптимістичні. Тим часом домінування жовтого і червоного кольо-
рів (+4; +3) відносно образу «Я» у здорових підлітків, свідчить про 
їхнє прагнення до розширення сфери впливу, а також про те, що во-
ни мають багато сподівань і надій. Зауважимо, що більшість респон-
дентів обрали на останніх позиціях коричневий і чорний кольори 
(-6; -7) у двох образах. На думку опитуваних, вони самі і бажаний 
співрозмовник потребують поваги від оточуючих, розвитку здіб-
ностей; воліють розпоряджатися своєю долею. 

Про наявність внутрішнього конфлікту засвідчує вибір синього ко-
льору (-1) на сьомій позиції у молоді двох груп (щодо образу бажаного 
співрозмовника) і у підлітків, хворих на ЦП (до образу «Я»). Відпо-
відно визначаються пари кольорів: у молоді з ЦП — червоний і синій 
(+3; -1), зелений і синій (+2; -1), у здорової молоді — фіолетовий 
і синій (+5; -1), коричневий і синій (+6; -1); у підлітків із ЦП — зеле-
ний і синій (+2; -1), червоний і синій (+3; -1), чорний і синій (+7; -і). 

Так, із точки зору молоді з ЦП, бажаний співрозмовник відчуває 
тривогу, що викликана певними обставинами, чи незадоволеними 
емоційними потребами, які призвели до стресу. Особистість нама-
гається позбавитися цього стану за допомогою: 1) напруженої дія-
льності, спрямованої на завоювання особистісного успіху (+3; -1); 
2) заперечення його існування, приховуючи власну незадоволеність 
за гордим, але неадекватним ствердженням своєї незалежності і са-
мостійності (+2; -1). 

308 



особистості людей Розділ IV 
з особливими потребами 

Тим часом аналіз кольорів, обраних здоровою молоддю (+5; -1), 
(+6; -1), вказує на те, що бажаний співрозмовник, намагається позбави-
тися стресового стану в ідеалізованих обставинах співчуття і розумін-
ня чи в неконфліктних ситуаціях, в яких відчуває комфортність. 

Показники тривожності у підлітків, хворих на ЦП продемонст-
рували, що самі респонденти переживають стрес через своє незадо-
волення емоційних потреб чи обставинами. Головною причиною є не-
розуміння їх оточуючими. 

Таким чином, образ бажаного співрозмовника має як спільні, так 
і відмінні ознаки у здорових підлітків і молоді та їх однолітків, хворих 
на ЦП. Так, із точки зору молоді з фізичними вадами, бажаний співроз-
мовник є цілеспрямована людина, яка домагається визнання, але ха-
рактеризується емоційною пригніченістю й обмеженням свободи. 
На думку підлітків із церебральним паралічем, така особистість прагне 
розширити сфери впливу і потребує близьких взаємовідносин. 

У групі здорових респондентів бажаний співрозмовник, із точки 
зору молоді, прагне до емоційних переживань; підлітків — успіху, 
активного і повного вражень життя; самостійності, впевненості. 
Провідною потребою є бажання незалежності. 

За результатами дослідження можна дійти висновку, що в осіб, 
хворих на ЦП, існує специфічна норма спілкування. Виявлені 
профілі «бажаного співрозмовника» можна використовувати при 
діагностиці і в корекційній роботі. 
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Розділ IV Психолого-педагогічні 
аспекти розвитку і формування 

Ключові слова: церебральний параліч, бажаний співрозмовник, праг-
нення, потреби, тривожність. 

Key words: cerebral paralysis, «nishful interlocubor» in the communcation, 
strivings, needs, anxiety. 


