
Групова  рефлексія в коаліційній 
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�Групова рефлексія Групова рефлексія Групова рефлексія Групова рефлексія – багаторівнева 

інтра- та інтерпсихічна система 
переосмисленняпереосмисленняпереосмисленняпереосмислення змістів, смислів, ресурсів,

� де рівень де рівень де рівень де рівень є спеціалізованим засобом проникнення � де рівень де рівень де рівень де рівень є спеціалізованим засобом проникнення 
в проблему, її перетворення і зняття, а саме:а саме:а саме:а саме:

� Відображувальний (вичленувальний)

� Розумійючий (усвідомлюючий)

� Перетворювальний
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ТранзитарністьТранзитарність

групова рефлексія є міжсуб'єктно-
транзитарною, тобто її форми, 

здійснені в інтерсуб'єктному просторі 
однією особою, можуть бути 

використані іншими суб'єктами

ВзаємозумовленістьВзаємозумовленість

супротяжні у спільному просторі й 
часі, процеси рефлексії 

індивідуальних і групових 
суб’єктів є взаємообумовленими

РеверсивністьРеверсивність

рефлексивні процеси спрямовані 
на розширення чи концентрацію 

(аж до фільтрування) 
переосмислення

Дискурсивна Дискурсивна 
реконструкціяреконструкція

на основі аналізу дискурсу
рефлексивні процеси можуть бути

реконструйовані, а їх основи -
відновлені

КерованістьКерованість

зміни структур дискурсу здатні 
зумовлювати зміни рефлексивних 

процесів, забезпечуючи їх 
принципову керованість
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Модель стрижня Модель стрижня Модель стрижня Модель стрижня 
спільної подіїспільної подіїспільної подіїспільної події

Модель розвантаження Модель розвантаження Модель розвантаження Модель розвантаження 
чуттєвої тканиничуттєвої тканиничуттєвої тканиничуттєвої тканини



5



ІндивідуальнеІндивідуальнеІндивідуальнеІндивідуальне

ПІАПІАПІАПІА ---- фунціональнийфунціональнийфунціональнийфунціональний
ПГА ПГА ПГА ПГА –––– стереотипнийстереотипнийстереотипнийстереотипний

ГруповеГруповеГруповеГрупове

ПІАПІАПІАПІА –––– стереотипнийстереотипнийстереотипнийстереотипний
ПГА ПГА ПГА ПГА ---- фунціональнийфунціональнийфунціональнийфунціональний
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Актуальна соціалізація. Баланс
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Актуальна соціалізація у проектних зворотніх
суб'єктних реконструкціях
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Актуальна соціалізація у відкритих зворотніх
суб'єктних реконструкціях
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Актуальна соціалізація . Результат



ІндивідуальнеІндивідуальнеІндивідуальнеІндивідуальне

ПІАПІАПІАПІА ---- фунціональнийфунціональнийфунціональнийфунціональний
ПГА ПГА ПГА ПГА –––– стереотипнийстереотипнийстереотипнийстереотипний

ГруповеГруповеГруповеГрупове

ПІАПІАПІАПІА –––– стереотипнийстереотипнийстереотипнийстереотипний
ПГА ПГА ПГА ПГА ---- фунціональнийфунціональнийфунціональнийфунціональний
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Актуальна соціалізація. Баланс



� Соціальні ситуації. Актуальна соціалізація. Соціальні ситуації. Актуальна соціалізація. Соціальні ситуації. Актуальна соціалізація. Соціальні ситуації. Актуальна соціалізація. 
Фіксація мікроструктури Фіксація мікроструктури Фіксація мікроструктури Фіксація мікроструктури ММТММТММТММТ

� ТехнологіяТехнологіяТехнологіяТехнологія мобільного мультимедійного 
тестування складаєскладаєскладаєскладається з двох підсистем:

� Системи Системи Системи Системи мобільного мультимедійного збору збору збору збору 
данихданихданихданих (пристрою для анкетування данихданихданихданих (пристрою для анкетування 
/тестування, та оперативного зв’язку) —
інструменту інтерв'юерів;

� Системи управлінняСистеми управлінняСистеми управлінняСистеми управління мережею інтерв’юерів 
через інтернет-ресурс — інструмент 
організатора дослідження);

� ІАТІАТІАТІАТ нині широко використовується  нині широко використовується  нині широко використовується  нині широко використовується  
https://implicit.harvard.edu/implicit/demo/https://implicit.harvard.edu/implicit/demo/https://implicit.harvard.edu/implicit/demo/https://implicit.harvard.edu/implicit/demo/
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Іншосуб'єктно
засвоєні

радикали

Радикали С1 в 
іншому
суб'єкті

Несвідомі
інтраекти
досвіду С1

Інший суб'єкт
(індивідуальний)

Інший суб'єкт
(груповий)

Інші суб'єкти
(злиті)

Сепарація 
інтерсуб’єктності = 
кристалізація суб’єкта
(групова рефлексія 
суб’єктом коаліцій)

Персоналізація 
пращурів – відновлення 
коаліціями суб’єкта 
(групова рефлексія 
різними суб’єктами)
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Відновлений
суб'єкт 1

Кристалізований
суб'єкт



Тато

спільна 
нужда
спільна 
нужда Дитина

Деперсона-
лізований

Радикал 

його
досвіду

Радикал 
його

досвіду

СПІЛЬНА НУЖДА
(С.Д.Максименко)

СПІЛЬНИЙ 
ДЕПЕРСОНАЛІЗОВАНИЙ 
ДОСВІД (О.М.Лактіонов) 

Мама

Дитина
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лізований
суб'єкт



Поняття коаліційностікоаліційностікоаліційностікоаліційності як клітини і 
диференційованої і недиференційованої 
суб'єктності

Наявність у концептуальній моделі групової 
рефлексії наскрізного рефлексії наскрізного рефлексії наскрізного рефлексії наскрізного (рівня мікроструктури) рефлексії наскрізного рефлексії наскрізного рефлексії наскрізного рефлексії наскрізного (рівня мікроструктури) 
прояву функцій забезпечує можливість 
відстеження актуальної соціалізації актуальної соціалізації актуальної соціалізації актуальної соціалізації та 
актуальної індивідуалізації (унікалізації). 
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