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ОСВІТНЯ ДЕПРИВАЦІЯ ЯК СОЦІКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН  XXI ст. 

 

У цій статті розглянуто сутність феномену освітньої депривації в 

соціокультурній сфері ХХІ ст., що дозволяє нам проаналізувати складові, котрі 

здійснюють безпосередній вплив на розвиток цього явища в студентській 

спільноті. Досліджено умови виникнення освітньої депривації, її деструктивний 

вплив на розвиток особистості. Представлено можливі шляхи подолання явища 

освітньої депривації.  

Ключові слова: соціокультурний феномен, освіта, депривація, вплив, 

студенти. 

 

 Розвиток сучасного суспільства відбувається у складний та суперечливий 

період трансформації соціокультурного простору, кризи національної 

самосвідомості та культури, подальшої диверсифікації усієї системи освіти. 

Вимоги, що висуває держава стосовно професійної підготовки фахівців, 

зумовлюють необхідність створення оптимальних умов для ефективного  

професійного розвитку студентів в освітньому просторі ВНЗ.  

Успішність особистісного та професійного становлення студентської 

молоді залежить від ступеня задоволення її освітніх потреб, створення належних 

умов для самореалізації, самопрезентації, самовдосконалення. Неможливість 

задоволення таких потреб призводить до різних видів депривації,  зокрема 

освітньої депривації.  



Проблематика: Дослідження феномену освітньої депривації в 

соціокультурній сфері надає змогу виявити та розглянути основні чинники, що 

формують позитивний ґрунт для її розвитку. 

Однією з головних проблем при виявленні депривації є те, що вона 

здебільшого має прихований характер, причому не тільки для загального 

середовища, але й для самої людини або ж виступає під різними „масками”. 

Проблема депривації достатньо широко представлена у психолого-

педагогічній літературі. Науковцями досліджуються різні форми та види 

депривації (сенсорна, когнітивна, емоційна та ін.) (О. Алексеєнкова, 

В. Грязнова), депривація ідентичності (Й. Лангмейер, З. Матейчек), соціальна та 

соціально-економічна (Л. Антилогова, М. Беседіна, З. Калугіна та ін.). 

Дослідниками, як правило, наголошується на деструктивному характері 

депривації, її зв’язку з негативними психоемоційними проявами.  

Мета:  простежити еволюцію феномена депривації, розглянути умови 

винекненя освітньої депривеції та вказати на можливі шляхи для її подолання. 

Аналіз досліджень проведених з урахуванням історичного аспекту 

становлення та розвитку психолого-педагогічних теорій депривації (це роботи 

О. Алексєєнкової, Л. Бережнової, А. Крилової та ін.) свідчить про наявність 

двох підходів до визначення сутності депривації як соціокультурного феномену 

– біологізаторський та соціологізаторський.  

Слід зазначити, що кілька років тому, поняття психічної депривації, на 

відміну від сьогоднішнього, розглядалося стосовно дітей, позбавлених 

материнської любові, дітей сиріт, тоді як в наш час його застосовують у значно 

ширшому колі, розглядаючи цей феномен у серцевині самого суспільства. 

Депривація  (англ. deprivation) – це психічний стан, коли суб’єкт не має 

змоги задовольняти деякі свої основні (життєві) психічні потреби достатньою 

мірою впродовж тривалого часу. Тобто йдеться про втрату чогось такого, що 

необхідно індивіду для задоволення певних важливих потреб. Це призводить до 

різних моральних і психологічних відхилень у поведінці та діяльності. 



Виокремлюють види депривації як сенсорна, емоційна, психомоторна, 

духовна,  соціальна,  пізнавальна (когнітивна), психокультурна.  

Розглядаючи будь-який тип депривації, слід пам’ятати, що кожна з них має 

рівні розвитку: високий (рівень депривації наявний, коли ізоляція людини 

досягла повної замкнутості, тобто цілковито відсутня взаємодія її внутрішнього 

психічного із зовнішнім психічним відповідного характеру); середній (взаємодія 

людини із зовнішнім психічним відповідного характеру здійснюється або рідко, 

час до часу та в малому обсязі); низький (взаємодія із зовнішнім психічним 

відповідного характеру здійснюється систематично, хоча й не в повному обсязі 

та не активно). 

Людина, яка перебуває в деприваційному стані характеризується втратою 

впевненості особистості і як наслідок переживає тільки негативні емоції. Це 

призводить до ненормативної поведінки, з метою знання напруження і 

відновлення почуттів власної гідності. Здебільшого перебуваючи в такому стані, 

людина схильна до соціальної апатії, конформізму й навіюваності, в неї 

послаблюються механізми психологічного опору та захисту, блокується 

самоактуалізація та активність. Звертаючи увагу на лінію поведінки, зазначимо 

домінування ригідності, яка ще раз підкреслює особистісне неблагополуччя і 

водночас межує з такими станами, як смуток і розгубленість. 

Таким чином на кожному етапі розвитку суспільства явище депривації 

мало місце завжди. Однак, в ХХІ ст. феномен депривації дійшов свого апогею. 

Це зумовлено перш за все тим, що сучасна молодь виховується в умовах 

постійних політичних конфліктів, хиткої економічної ситуації, переоцінки 

цінностей та ін. Відповідно реалізація завдань освітнього простору має 

враховувати усі особливості соціальної дійсності, яка постає найвпливовішою 

сферою формування особистості.  

Останнім часом у науковому дискурсі психолого-педагогічного знання 

активізувалися дослідження проблем саме освітньої депривації студентської 

молоді. У наукових розвідках Л. Бережнової, Т. Дубовицької, С. Духновського, 

А. Крилової, О. Рогожкіної, М. Степанової та ін. розглядаються питання 



дисгармонічності взаємин суб’єктів освітнього процесу, блокування розвитку 

освітніх потреб студентів, взаємозв’язку мотивації, освітніх потреб та 

навчальної успішності студентів, соціального самопочуття молоді в умовах 

освітнього простору. Вплив професійної депривації на мотивацію студентів 

досліджено Є. Масловим. 

У контексті дослідження дуже важливим є висновок Л. Бережнової про те, 

що „освітня депривація характеризується руйнуванням значущих зв’язків для 

людини в освітньому процесі. Це позначає, щось відбувається в освітньому 

процесі, що не залежить від людини, і з цією проблемою вона не може 

впоратися сама. У ситуації освітньої депривації поступово (у динаміці) 

відбувається розузгодження цінностей того, хто навчається, з цінностями освіти 

та самого процесу навчання. Неможливість для того, хто навчається, тривалий 

час вирішувати складну для себе ситуацію депривації може призвести до таких 

наслідків, як відчуження від навчання та освіти взагалі” [1, с. 44]. 

Таким чином, освітня депривація пов’язана із обмеженням для студентів 

можливостей у задоволенні їхніх освітніх потреб у самоповазі, самовираженні, 

самоствердженні в освітній діяльності.   

М. Степанова особливо підкреслює руйнівну сутність освітньої депривації 

у ВНЗ, яка полягає в тому, що „в студента у період отримання освіти поступово 

відбувається розузгодження цінностей особистісного та професійного розвитку” 

[3, с. 137]. 

Основними ознаками освітньої депривації можна визначити такі: 

синдром адаптації, що триває понад один рік; конфліктні стосунки із 

викладачами; проблеми у взаємодії із однокурсниками; незадовільна навчальна 

успішність як наслідок слабкої попередньої підготовки студентів; накопичення 

фізичної та емоційної втоми внаслідок значного навчального навантаження, 

труднощів у пошуку необхідної інформації, поганих побутових умов; 

матеріальні утруднення; розчарування у професійному виборі; підвищена 

тривожність, розчарування у власних силах; неможливість задовольнити свої 

інформаційні потреби, пізнавальні інтереси у процесі навчання, відчуття 



неадекватності рівня пропонованих знань та вмінь сучасному рівню конкретної 

професійної галузі.  

Особливо відзначимо, що достатньо болючими для студентів                  

виявляється саме розчарування: а) у викладачах, які не стають прикладом для 

наслідування, б) у предметах, що вивчаються (зміст профільних предметів не 

приваблює, не надихає на успішність майбутньої професійної діяльності), в) у 

навчальному закладі (порівнюючи з іншими вишами студент робить висновок, 

що там „і краще, і цікавіше і т.п.”), г) у перспективах подальшої роботи.  

Перебування у стадії депривації дезорганізує поведінку студентів, 

негативно впливає на емоційний стан, міжособистісні відносини, адаптацію у 

ВНЗ. У зв’язку з цим постає проблема педагогічної підтримки, попередження 

освітньої депривації студентів вищих навчальних закладів.  

Успішність процесу попередження освітньої депривації сучасних студентів 

зумовлена своєчасністю та адекватністю діагностування тих чи інших 

особливостей освітньої депривації молоді. Дослідниками пропонується низка 

методик, спрямованих на дослідження різних аспектів освітньої депривації.  

Серед таких методик необхідно відзначити такі: методика „Самооцінка 

реалізації життєвих цілей особистості” (М. Молочников); методика діагностики 

само актуалізації особистості (О. Лазуткін в адаптації Н. Калина); методика 

діагностики реалізації потреб у саморозвитку (М. Фетискін, В. Козлов, 

Г. Мануйлов); методика „Мотивація навчання у ВНЗ” (Т.Ільїна); методика 

„Вивчення мотивів навчальної діяльності студентів” (О. Реан, В. Якунін), 

методика „Мотивація успіху та побоювання невдач” (О. Реан), опитувальник рівня 

суб’єктивного контролю Дж. Роттера. 

Однак, зосереджуючи увагу, на впливі депривації на сучасну молодь, 

зокрема, студентство, слід зазначити, що це явище у будь-якому випадку 

призводить до формування у їх психіці певних утворень, які так чи інакше 

впливатимуть на різні форми поведінки молоді. Будь-який вид депривації 

становить загрозливу ситуацію, яка є вкрай небезпечною для студента, оскільки 

їх впливи на його психіку, призводять до безповоротних наслідків не лише в 



психічному, але і в соматичному розвитку (для організму). Слід зазначити, що 

„масштабність” депривації не є однаковою, і в залежності від цього по-різному 

діятиме на внутрішній стан студента.  

Депривація як фактор освітнього середовища, як вважає В. Друзь,                 

„є одним з дихотомічних складових, що складають шкалу, яку можна 

представити як „нестача – надлишок”. Елемент депривації трапляється 

практично у будь-яких процесах, що самоораганізуються” [2, с. 178]. 

У результаті психічної депривації, відбувається не просто дещо 

„сповільнене духовне зростання», а й те, що називають неповнотою психіки. 

При цьому формуються такі психічні комплекси, які прийнято називати 

комплексом неповноцінності. Саме це і розуміють як функціональну неповноту 

розвитку психіки. Як наслідок, ми можемо говорити, не про одну якусь 

нерозвинену якість характеру студента, а про розвиток особистості, яка під дією 

депривації в багатьох сенсах стає збитковою.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕПРИВАЦИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 

ФЕНОМЕН ХХІ ВЕКА  

В данной статье рассмотрен феномен образовательной депривации в 

социокультурной сфере, что позволило нам проанализировать составляющие, 

которые непосредственно влияют на развитие этого явления в студенческом 

обществе. Исследованы условия возникновения образовательной депривации, еѐ 

деструктивное влияние на развитие личности, указаны возможные пути 

преодоления. 

Ключевые слова: социокультурный феномен, обрасование, депривация, 

влияние, студенты.  

Grechishkina T. A.  

EDUCATION DEPRIVATION AS SOCIOCULTURAL PHENOMENON OF 

THE XXI CENTURY.  

This article is devoted to the phenomenon of educational deprivation in the 

socio-cultural area. It enables to analyze the components which directly affect the 

development of this phenomenon in student sphere. The conditions of educational 

deprivation, its destructive impact on personality development were investigated, the 

possible ways of negotiation were mentioned. 

Key words: a sociocultural phenomenon, education, deprivation, influence, 

students. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


