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У даній статті автор теоретично освітлює проблему сценарних заборон, які впливають на розвиток особистості.  

Виділяє основні  сценарні заборони, які перешкоджають реалізації внутрішнього потенціалу. А також презентує 

результати емпіричного дослідження дитячих сценарних заборон у сучасних науковців та визначає їх вплив на 

акмерозвиток респондентів. 
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Постановка проблеми. Життєвий шлях 

особистості є категорією, у якій інтегруються усі 

базові психологічні аспекти людського існування. 

Але на шляху до реалізації життєвого сценарію 

людини можуть стояти акмеологічні бар’єри або 

ж  деструктивні сценарні установки. І саме тому 

дослідження даних перешкод на шляху до само-

реалізації потенціалу особистості є важливою 

задачею сучасної психологічної науки. Сценарні 

рішення можуть обмежувати спонтанну пове-

дінку та блокувати особистісне зростання осо-

бистості в контексті набуття нового досвіду, 

цінностей нової культури, нових навичок, що 

може негативно впливати на процесс самореалі-

зації [4]. А тому дослідження сучасних науков-

ців, що вже реалізували чи активно реалізову-

ють власний потенціал у науковій сфері 

діяльності може показати вплив деструктивних 

установок на процес розгортання життєвого 

сценарію та досягнення акмеологічної вершини 

свого особистісного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Теоретичні обґрунтування у сфері життєвих 

сценаріїв, батьківських приписань та заборон 

висвітлюється в працях таких вчених, як 

К.Штайнер, Й.Стюарт, В.Джонс, Е.Берн, 

А.Адлер, А.Леонтьєв, К.Абульханова-Славська, 

В.Петровський, С.Максимова, Б.Ананьєв, В.Ма-

каров та інші. Зазначена проблематика залиша-

ється актуальною, про що свідчать публікації та-

ких науковців, як Е.Чумакова, С.Гурська, 

Г.Гандзілевська, У.Нікітчук,  С.Лукьянова, Н. 

Костіцин, Л.Жуковська, Т.Архиреєва, Т.Браги-

на, Т.Снегирьова, Е.Пороцька, А.Спиваковська, 

А.Чекалина, О.Шапатина та інші. Віддаючи 

належне напрацюванням цих науковців, слід 

наголосити на необхідності продовження наукових 

досліджень за даною проблематикою. 

Мета статті: теоретично та емпірично 

обґрунтувати вплив акмеологічних бар’єрів  на 

особистісний розвиток та самореалізацію 

сучасних науковців. 

Основні результати дослідження. Термін 

«сценарна заборона» були введені Е. Берном на 

основі структурного аналізу особистості. Струк-

турний аналіз вивчає структуру особистості, 

котра складається з трьох его-станів: «Батько, 

Дорослий, Дитина». Е.Берн стверджує, що весь 

час ми заходимося в одному з цих станів, 

свідомо або несвідомо займаючи одну позицію. 

Одночасно людина може знаходитись лише в 

одному з его-станів. Спілкуючись, ми відправля-

ємо повідомлення один одному [7]. Повідомлен-

ня від батька дитині Е.Берн називає приписання-

ми або заборонами. Він вважає, що приписання 

- це повідомлення від батьківського его-стану 

«Дитина», передані через власні батьківські 

негаразди: нещастя, занепокоєння, гніву, роз-

губленості, таємних бажань. «Заборона» - обме-

ження волі та дії дитини, котра завжди форму-

ється у вигляді заперечення. Заборона завжди 

відображає страхи, бажання або гнів батьків, що 

знаходиться в стані «Дитина». Повідомлення в 

очах дитини можуть виглядати ірраціональни-

ми, проте для повчаючого батька вони абсолютно 

раціональні, дитина мусить з ними погоджува-
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тися, адже батьки сильніші та розумніші. Вихо-

дить, що приписання та заборони - це базові 

установки, які закладаються батьками в ранньо-

му дитинстві, та продовжують керувати пове-

дінкою людини в зрілому віці, якщо вони не 

розпізнаються і не замінюються на більш 

позитивні установки [8].   

Психотерапевти Боб і Мері Гулдінги [1] 

зауважили, що основою ранніх дитячих рішень 

є певні заборонені теми, наприклад: Не роби 

цього (відповідно, основне паталогічне дитяче 

рішення – «Я ніколи нічого не зроблю правиль-

но»), Не будь (дитяче рішення – «Світ такий 

страшний», «Я ніколи більше нічого не буду 

вирішувати»), Не зближуйся (дитяче рішення – 

«Більше я ніколи нікому не буду довіряти»), Не 

будь значущим  (дитяче рішення – «Я ніколи ні-

чого не буду вартий»), Не будь дитиною (дитяче 

рішення – «Я більше нічого не попрошу, я сам 

про себе попіклуюся»), Не дорослішай (дитяче 

рішення – «Гаразд, я залишуся маленьким» або 

«безпорадним», або «нерозумним», або «не 

сексуальним»), Не досягай успіху (дитяче рі-

шення – «Не важливо, як дуже я буду старатися, 

я ніколи не догоджу»), Не будь собою (дитяче 

рішення – «Я ніколи не буду щасливим»), Не 

будь нормальним (дитяче рішення – Не будь 

здоровим, «Моя хвороба дуже серйозна, і я 

можу померти від неї»), Не належ (дитяче 

рішення – «Я ніколи не буду нікому належати», 

або «до жодної групи», або «до жодної країни») 

[1,2]. На сьогодні до заборон, які негативно 

впливають на життєвий сценарій, сучасна 

дослідниця С. Максимова [4] додає ще одну – 

«Не твори». Відповідно до кожної заборони 

можна спрогнозувати сценарій дорослої 

людини, її впливу на людину.  

Т.Кейлер виділяє та описує 5 директив (драй-

верів), що в тразактному аналізі вважаються неб-

лагополучними контрсценарними девізами (пос-

ланнями, наказами). В дитинстві драйвери слугу-

ють стратегією виживання, в дорослому віці вони є 

захисною життєвою позицією, що дозволяє утри-

мувати власний стан. До виділених драйверів 

можна віднести: «Будь досконалим» («be perfect»), 

«Подобайся іншим» («please others»), «Старайся» 

(«try hard»), «Будь сильним» («be strong»), 

«Поспішай» («harry») [5]. 

Тому на базі отриманих знань ми вирішили 

провести емпіричне дослідження та виявити чи 

впливають дитячі заборони на акмерозвиток су-

часних науковців, що являються сформованими 

особистостями, які реалізували власний потен-

ціал у науковій сфері діяльності. Дослідження 

складалось із трьох етапів. Перший передбачав 

теоретичний збір необхідної інформації щодо 

об’єкту дослідження у відповідних джерелах та по-

шуки психодіагностичного інструментарію. На 

другому етапі було проведено виявлення сце-

нарних заборон у сучасних науковців за допомо-

гою опитувальника «Ранні дитячі рішення» 

С.Максимової, що є модифікованим опитуваль-

ником В.Петровського у перекладі українською 

мовою У.Нікітчук та Г.Гандзілевської [3]. Саме 

він є валідним та надійним, а тому дасть точні 

значення за допомогою яких можна зробити 

конкретні та правильні висновки. Вибірку скла-

ли 53 сучасних науковців, до яких увійшли сту-

денти, аспіранти, викладачі, кандидати та док-

тори наук.  На останньому етапі проводилась мате-

матична обробка отриманих даних та формуван-

ня висновків щодо проведеного дослідження. 

 У результаті підрахунку було виявлено, що 

сучасні науковці мають сценарні заборони, а 

саме: «Будь досконалістю» (28%), «Поспішай» 

(20%), «Не будь маленьким, не будь спонтан-

ним» (19%), «Старайся» (22%) та інші мало-

значущі сценарні заборони, які в сумі складають 

11% (Рис.1.). Ми вважаємо, що саме їх наявність 

сформувала необхідні особистісні характерис-

тики та визначила напрямок їх діяльності у сфері 

науки. Отримавши приписання та заборони ба-

тьків, дитина приймає психологічні позиції і 

встановлює ролі, необхідні для здійснення свого 

життєвого сценарію. Коли ролі визначені, люди-

на, яка отримала сценарій, вибирає людей і мані-

пулює ними. Маркером сценарію є його повторю-

ваність, що проявляється протягом життя [8]. 

 
Рис.1. Графік розподілу сценарних установок серед сучасних науковців 
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Драйвер «Будь досконалим» у домінуючому 

(головному) положенні зумовлює прояв таких 

рис як методичність, надійність, точність, 

прагнення до високих стандартів виконання 

будь-якої діяльності. Зазвичай завищені 

стандарти можуть спонукати до виникнення 

конфліктів із оточуючими [5]. Люди, у яких 

домінує даний драйвер висувають стосовно себе 

занадто високі вимоги: якщо вони не змогли 

зробити щось «бездоганно», то досить сильно 

дорікають собі за власні помилки. Прагнення 

зробити все якнайкраще часто призводить до 

зривів строків виконання роботи, оскільки такі 

люди хочуть щось доробити, покращити тощо. 

Неусвідомлений девіз людини, яка є носієм 

цього драйверу: «Я можу бути кращою лише 

тоді, коли буду виконувати бездоганно свою 

роботу (доручення, накази тощо)». Для таких 

людей властиве планування своєї діяльності, але 

ці плани не завжди втілюються у життя, оскільки 

не відповідають завищеним стандартам. 

Для особистості, яка керується драйвером 

«Старайся», характерне здійснення дій, вчинків, які 

вимагають значних «енергетичних» зусиль. 

Здійснюючи певну діяльність, така людина буде 

намагатись стовідсотково використовувати 

власний ресурс та знання.  Їм подобаються нові 

незнайомі завдання. На початку нової роботи такі 

люди дуже енергійні, активно включаються у 

робочий процес, але через деякий час, якщо 

відсутня новизна у роботі, втрачають інтерес до неї. 

Активність знижується, і вони починають шукати 

щось інше, нове та оригінальне [5]. Таким чином, в 

арсеналі таких людей є багато розпочатих справ, 

але лише незначна частина доводиться до 

логічного завершення. Найбільш яскраво це 

проявляється на рівні хобі: фактично немає такого 

заняття, яке продовжувалося б тривалий період часу. 

Драйвер «Поспішай» проявляється у пове-

дінці особистості як постійне «поспішання» та 

високий рівень «зайнятості»; така особистість 

завжди перебуває у активному русі, здійснені 

певних дій, планів тощо. Люди із цим драйвером 

швидко думають та приймають рішення. Мо-

жуть запізнюватись на ділові зустрічі, роботу. 

Вони неуважно слухають оточуючих, часто 

закінчуючи речення за свого співрозмовника. Це 

не люди деталей, вони мислять глобально [5]. 

Швидкий темп виконання роботи та бажання 

здійснювати якомога більше одночасно, можуть 

призвести до виникнення стресу. Через велику 

завантаженість такі люди не встигають виконати 

всю свою роботу, припускаються помилок у 

процесі її виконання та потребують помічника 

чи особистого асистента, який слідкував за їх 

щоденним графіком роботи та планував 

адекватне робоче навантаження. 

Сценарна заборона «Не будь маленьким, не 

будь спонтанним» характерна для батьків, які 

відчувають себе дітьми і мають в прабатьків-

ській ланці суворих, рішучих батьків. Такі бать-

ки живуть у світі власних почуттів і емоцій, тому 

часто потрапляють в складні життєві ситуації, не 

несучи відповідальність за свої вчинки. При 

постійно напруженій атмосфері в сім'ї дитина 

досить рано може прийняти рішення: «це я в 

усьому винен, я багато собі дозволяю». Це, вира-

жається у підвищеній відповідальності, невмінні 

радіти, проявляти свої емоції або отримувати 

задоволення від гри. Вербально батьки супровод-

жують свою заборону виразами: «Ти вже великий, 

щоб», «Не будь дитиною!», «Ти що, маленький!» 

та інші. А тому особистості, що керуються такою 

забороною проявляють високий рівень відповіда-

льності, вони заздалегідь планують свій день, тиж-

день та місяць, щоб не було спонтанних зустрічей 

та проблем, вони занадто серйозні та рідко прояв-

ляють власні емоції незалежно від обставин [8]. 

Висновки і пропозиції.. Отже, сценарні 

заборони, отримані в процесі життя і становлення, 

впливають на формування поведінки та нашу 

модель взаємодії з навколишнім світом, що дає 

можливість вибудовувати процес своєї життє-

діяльності. Також вони визначають емоційний 

стан і як наслідок наш життєвий настрій в цілому. 

В тому випадку, коли сценарна заборона сформо-

вана в позитивному ключі, у людини присутня 

активність, працездатність і бажання досягати 

мети. Тоді як негатива установка формує незадо-

волення власним життям і претензійне ставлення 

до світу. 

У результаті проведення нашого досліджен-

ня ми вияснили, що наявність певних сценарних 

заборон допомогла науковцям сформувати не-

обхідні навички та характеристики необхідні 

для ефективного функціонування у науковій 

сфері діяльності. В подальшій перспективі пла-

нуємо дослідити відчуття суб’єктивного благо-

получчя сучасних науковців у контексті акме-

ологічного підходу. Щоб з’ясувати як досяг-

нення акмеперіоду впливає на відчуття благопо-

луччя та повноцінного життя особистості.
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Онипчук (Федорук) Анастасия Сергеевна 

ВЛИЯНИЕ СЦЕНАРНЫХ ЗАПРЕТОВ НА АКМЕРАЗВИТИЕ СОВРЕМННЫХ УЧЕНЫХ 

В данной статье автор теоретически осветляет проблему сценарных запретов, которые влияют на развитие 

личности. Выделяет основных сценарные запреты, которые препятствуют реализации внутреннего потенциала. А 

также знакомит с результатами эмпирического исследования детских сценарных запретов  у современных ученых и 

определят их вплияние на акмеразвитие респондентов. 

Ключевые слова: акмеология, трасактный анализ, акмеологических подход, жизненный сценарий, сценарные запреты, 

акмеразвитие, современные ученые. 
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THE IMPACT OF SCENARIOUS PROHIBITIONS ON ACME DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTISTS 

In this article, the author illuminates the theoretical problem scenario restrictions that affect the development of personality. It 

identifies major scenario barriers that impede the realization of internal potential. It also presents the results of an empirical study 

of children's scenario bans in modern scholars and determines their impact on respondents' acme development. 

Keywords: acmeology, traactic analysis, acmeological approach, life scenario, scenario bans, acme development, modern scientists. 

  


