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Л. ОРБАН

ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕТНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Упродовж багатьох років вітчизняна педагогіка вивчала дітей і під
літків, насамперед, як об’єкт і продукт діяльності дорослих: як дорослі 
уявляють собі дітей, виховують, дисциплінують, залучають до культурних 
цінностей, норм, традицій. ІІри такому підході дорослий мисливея як су
б ’єкт. а дитина - як об’єкт діяльності. Суб'єкт-об’сктні взаємовідносини є 
неповними, неефективними, суперечать самій суті українського менталіте
ту. важливою рисою якою, як підкреслює український етнопеихолог 
В.Янів, є відчуття своєї індивідуальності (8, 202).

І.Мірчук також говорить про те, що в українців “я” творить своєрід
ний констатуючий принцип, що "їх філософічне мислення, їх розуміння 
моралі, творення правннх форм, а передусім практична діяльність, випли
вають із поняття особистості, що її обмеження відчувається завжди 
боляче” (7, 44-45).

Інший український етнограф, Б.Микитюк звертає увагу, що при 
колядуванні побажання складаегься окремо кожному. - навіть для 
немовлят, які трактувалися як окремі індивіди, одиниці (8, 202).

Мова, як ми бачимо, йде не просто про об’єкт виховання, соціаліза
ції та інших зовнішніх впливів, а про самосвідомий, ак тивний, творчий су
б ’єкт життєдіяльності. І це не філософсько-моральний постулат, а важли
вий теоретико-методологічннй принцип наукового дослідження і прак
тичної діяльності.

Щоб вийти на нове бачення проблем української школи, проблем 
виховання, необхідно розглядати учня не тільки як продукт навчання і 
формування зі сторони дорослих, а й як автономну соціокультурну, 
етнопсихологічну реальність, своєрідну субкультуру, яка наділена влас- 
ною мовою, традиціями, фольклором, функціями, структурою.

Визнання самоцінності людського буття на етапі навчання і вихован
ня особистості учня в школі - це, насамперед, вирішення питання гармоні
зації особистості, яка включає в себе єдність іі соціально-морального спо
собу життя і етнопсихологічного стилю життєдіяльності.
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Необхідно також підкреслити, що до недавнього часу психологи 
вивчали процеси індивідуального розвитку і становлення особистості 
учня так, ніби ці процеси відбувалися в незмінному соціальному світі. 
Одночасно, історики, соціологи, етнографи досліджували зміни в соціаль
ному світі без врахування зрушень у змісті і структурі життєвого шляху 
індивіда. Такий підхід до даної проблеми на сьогоднішній день є незадо
вільним: навіть якщо припушити, що психофізіологічні та соціально-мо- 
ральні особливості учнів в наш час залишились без змін, хоча такі явища 
як акселерація, інфантилізм, маргінальність, екологічні катаклізми, націо
нальне відродження тощо, змушують нас засумніватись у даному 
твердженні. Більш того, вони красномовно свідчать на користь протилеж
ної думки. Ось чому питання про реальне якісно-змістовне наповнення 
особливостей учнів у сучасних умовах, умовах переходу до нових 
економічних відносин залишається поки що відкритим.

Отже, мовиться про вивчення індивіда, який під впливом змін у 
суспільстві також змінюється. Нова методологічна перспектива дозволить 
відмовитись від старої моделі виховання і навчання і намітити нове коло 
проблем і питань з теорії і практики становлення підростаючого 
покоління. Які дії і орієнтації найкраще можуть підготувати підлітка до 
життя? Яким чином дорослі, які навчилися або і не навчилися жити і діяти 
в одному середовищі, в одній соціальній системі, зможуть підготувати 
своїх дітей успішно жити і працювати за інших умов? Які соціальні та 
етнопсихологічні умови і фактори зможуть полегшити, або ж навпаки, 
стануть на заваді під час процесу передачі соціального досвіду, 
національної культури, традицій від одного покоління до іншого? Чи 
усвідомлює сучасне покоління дорослих той масштаб економічних, 
соціальних, психологічних змін, що відбуваються, і пов’язані з ними 
відповідальність і необхідність готувати своїх дітей до життя у світі, який 
суттєво відрізняється від їх власного? Чи готове покоління дорослих 
здійснювати передачу соціального, культурно-національного, 
морального досвіду своїм дітям?

Виховна робота у етнічно неоднорідному середовищі мас свою 
особливість, оскільки мова йде про такі феномени, як національний 
характер, національно-психічні явища, національні інтереси, національна 
самосвідомість, етнічні конфлікти та стереотипи, звичаї та побут різних 
етносів тощо, так як саме вони лежать в основі поведінки конкретних

людей тієї чи іншої національності, саме вони регулюють їх діяльність та 
впливають на спілкування між цими людьми.

Національно-психологічні особливості, концентруючи в собі 
специфіку перебігу пізнавальних процесів та емоційних сганів представ
ників різних етносів, а також етнічну своєрідність взаємодії, взаємо
відносин та спілкування, мають властивість впливати і на ефективність 
виховної роботи серед цих представників.

Знання цих особливостей допоможе педагогу краще зрозуміти мік
роклімат етнічно неоднорідного колективу, своєрідність національно-пси- 
хологічних особливостей його членів, специфіку впливу цих особливос
тей на поведінку, діяльність та міжнаціональне спілкування у даному 
колективі, дати їм реальну оцінку та систематично і всебічно узагальню
вати результати своїх спостережекь за морально-психологічним кліматом 
у даному колективі, вивчати специфіку сприйняття виховних впливів 
представником кожної національності, особливості адаптації представ
ників різних національностей до певних соціальних умов, своєрідність їх 
поведінки у конфліктних ситуаціях.

Особливу роль відіграє етнопсихологія у формуванні культури 
міжособистісних відносин, що являє собою сукупність світоглядних, 
моральних, естетичних цінностей конкретного суспільства, котрі 
взаємозбагачуються і творчо розвиваються в процесі спілкування з 
представниками різних націй.

Усвідомлення людиною своєї приналежності до певної соціально- 
етнічної спільноти, усвідомлення місця і ролі своєї нації н системі 
суспільних відносин, розуміння національних інтересів, взаємовідносин - 
це складова етнопсихологічного становлення та розвитку учня.

Етнопсихологічне становлення підростаючої особистості передбачає 
формування певної позиції індивіда, його емоційне ставлення до 
політичних, економічних, соціально-психологічних явищ і процесів; сюди 
також входить ряд проблем, тісно пов’язаних із специфікою національних 
установок, які відображають вольову активність представників тієї чи 
іншої етнічної спільноти, їх переконання, інтереси і ціннісні орієнтації.

Неповторне поєднання психологічних рис, їх прояв в певних зви
чаях, історичних традиціях, установках є саме тими особливостями, які 
відрізняють представника одного етносу від іншого, у даному випадку, 
українця від представників інших етносів. Комунікативна сфера етнічної



психології функціонує у формі специфічних для представників кожного 
народу способів взаємодії, спілкування і взаємовідносин,

Психологія становлення особи залежить від місця цієї особи в 
соціальній структурі, від рівня її загальної культури, традицій тощо.

Структура національно-психологічних особливостей складається з 
декількох сфер: мотиваційної (працездатність, діловитість, обачність, ста
ранність тощо); інтелектуально-пізнавальної (своєрідність сприймання і 
мислення, наявність специфічних пізнавальних та інтелектуальних якос
тей, ступінь схильності до логіки, широта та глибина абстрагування, 
швидкість розумових операцій, характер організації розумової діяльності, 
активність та вибірковість сприйняття, оперативність уявлень тощо); емо
ційної (динаміка протікання почуттів, особливості вираження емоцій та 
почуттів тощо); вольової (специфіка національної установки на вольову 
активність, стійкість вольових процесів, тривалість вольових зусиль); 
комунікативної (характер взаємодії, спілкування та взаємовідносини між 
людьми, згуртованість та відчуженість) (4. 47-49)

Дитина відразу, від народження попадає під вплив як економічних, 
соціальних відносин, так і особливих національних явищ: специфічних 
моментів способу життя, форм культури і побуту, народних звичаїв і 
традицій, переймає від дорослих багатство національної мови, відчуття 
певної симпатії до духовних цінностей свого народу

Все цс поступово приводить до формування особливих рис націо
нальної психології. Отже, національно-психологічні особливості - це ре
ально існуючі у національній свідомості соціально-психологічні явища, 
які виступають як специфічні форми функціонування загальнолюдських 
властивостей психіки. Своєрідність національної психології виражається 
не в яких-небуоь неповторних психологічних рисах, а в їх неповторному 
поєднанні, прояві в певних звичаях, історичних традиціях, в діяльності, 
поведінці, поступках (4, 47-49).

Під час дослідження національно-психологічних особливостей у 
центрі уваги завжди знаходяться національні установки та стереотипи. У 
відповідності до традиційних установок, які склалися у певного народу 
протягом віків, свідомість людини настроєна на певну “хвилю” спри
ймання та осмислення навколишньої дійсності,

Національна установка, таким чином, це певний стан внутрішньої 
готовності і налаштованості особистості чи групи на специфічний для

кожної з них прояв почуттів, інтелектуально-пізнавальної активності, 
динаміки і характеру взаємодії, спілкування тощо, що відповідає 
національним традиціям. Національна установка регулює та прогнозує 
поведінку індивіда, вона виступає як основа нормального існування 
психіки представників тих чи інших національних спільнот.

Національно-психологічні особливості, які сконцентровують у собі 
специфіку соціально-психологічних феноменів, мають здатність 
детермінувати характер функціонування цих психологічних явищ. Нони 
не завжди піддаються безпосередньому впливу об’єктивної дійсності, що 
робить їх більш консервативними і стійкими (2, 22-32).

Соціально-економічні умови нашого суспільства самі по собі, хоча і 
в незначній мірі, все-таки впливають на формування ціннісних орієнтацій 
школяра. Безпосередній і більш суттєвий вплив у даному випадку, мають 
фактори мікросередовнща (сім’я, школа, ірупа однолітків), через які в 
основному і реалізується вплив суспільства. Мікросередовнще саме по 
собі неоднорідне. Воно може мати як соціальний так і асоціальний вплив 
на поведінку школяра. Наявність різних елементів впливу мікросере- 
довища може стати причиною виникнення різноманітних конфліктних 
ситуацій, або ж бути причиною непристосованості індивіда до певного 
соціоет нічного середовища.

Сучасне життя, з одного боку, надає підлітку свободу для вибору 
середовища і засобів спілкування, способу і стилю житія, широкого поля 
діяльності. З другого - процес адаптації і самовизначення, який усклад
нився і висуває високі вимоги до рівня самосвідомості і самоконтролю як 
з боку дорослих, так і з боку дітей, робить школяра більш вразливим і 
незахищеним від можливих втрат у його психофізіологічній та етно
психологічній рівновазі.

Почуття невпевненості у правильності своїх вчинків спонукає учня 
вдаватися до підтримки дорослих Якщо така підтримка г, то підліток 
веде себе більш впевнено, рішуче. Однак допомоги дорослих дитина 
подекуди не знаходить ні в сім’ї, ні в школі.

Аналізуючи відносини між представниками різних поколінь з точки 
зору української етнопсихології, необхідно зазначити, що однією із рис, 
притаманних українському народові є саме традиція передавати від 
покоління до покоління свій соціальний, професійний, моральний досвід.
З цього приводу відомий український етнопсихолог В.Янів зазаначає, що



тільки завдяки глибокому в ід ч у то  традиції український народ не 
перетворився на етнографічну масу (8, 165).

Одночасно варто відзначити, що сучасна молодь досить вибірково 
ставиться до цінностей, що їй намагаються передати. Більше того, вона 
вносить елементи новизни в житгя, і тим самим збагачує його. Про це 
свідчить, наприклад, такий факт. З давніх давен відомо, що характерною 
рисою українського народу є дуже уважне ставлення до старших, до бать
ків. Інтровертована за своєю психологічною сутністю українська душа 
завжди шукала соціального резонансу, розуміння, співчуття, контакту з 
найближчими, насамперед, з родиною. Чим більше самотня людина, 
ізольована від зовнішнього світу, тим більше тепла і любові шукає вона 
серед своїх близьких (МІНлемкевич, Ь.Цимбалістий, Є.Онацький,
О.Кульчицький).

Характерною особливістю сьогоднішнього дня є те, що відносини 
між батьками та дітьми стали більш гнучкими, рухливими, рівномірними. 
Більшість молоді і підлітків автономію вирішують свої справи, менше 
радяться з батьками. Спостерігається суттєва розбіжність у сприйнятії 
одного покоління іншим дорослим здається, що молоді люди недооціню
ють їх і переоцінюють себе, а підлітки, навпаки, нарікають на несправед
ливість і нерозуміння з боку дорослих. У загальному спостерігається така 
тенденція: чим більше соціально значимих змін відбувається за одиницю 
часу, тим помітнішими стають розбіжності між поколіннями, тим складні
шими стають механізми трансмісії, передачі культури від старших до 
молодших, тим більше вибірковою, більш селективною стає позиція мо
лодших до соціальної і культурної спадщини.

Одночасно було б помилкою розглядати старше покоління як носія 
всього позитивного, а молодше, навпаки, лише негативного. Так само як 
не можна розглядати підростаюче покоління тільки в позитивному плані, 
а старше - лише в негативному.

Вододіл між старим і новим, прогресивним і регресивним слід шу
кати не між поколіннями, а між передовими і відсталими їх представ
никами. Теж саме можна сказати і про систему традицій.

Традиційні взаємовідносини між людьми є найважливішими етно
психологічними механізмами регуляції спілкування і діяльності у суспіль
стві. Вони детермінують формування системи моральних стосунків, вини
кають проблеми. Насамперед у зв’язку з тим, що дитина, вихована в дусі

глибокої пошани до традицій, певних моральних норм, які іноді пов’язані
з досить специфічними культурними умовами, має відносно унікальний і, 
звідси, соціально обмежений набір стереотипів, ритуалів, уявлень.

Якщо вона попаде н інноваційну систему соціалізації, в інші умови 
виховання, які вимагають високої компетенції до інновацій, високої 
адаптованості, готовності сприймати і засвоювати велику кількість 
стереотипів і уявлень, які можуть бути суперечливі в порівнянні з тими, 
що засвоєні раніше, підліток буде не в змозі все це самостійно осмислити 
без допомоги інших людей, учителів у тому числі. В.Янів, також звертає 
увагу на послаблену в українців здібність до адаптації до тих чи інших 
соціальних явищ, що ускладнює згадану проблему, а звідси і актуалізує 
виховну роботу (8, 90). Все це може призвести до девіантної поведінки 
школяра і появи досить великої групи делінквентів (підлітків з асоціаль
ною поведінкою). Велика кількість психологічних рис "маргінальної лю
дини" пов’язана, як свідчить практика, саме з розмитістю і двоякістю 
норм, стереотипів і уявлень.

Дослідження етнопсихологічних особливостей передбачає вивчення 
національної самосвідомості, інтересів і ціннісних орієнтацій, потреб і 
мотивів, комунікативної діяльності, етнічних стереотипів.

Аналіз і вивчення стану ціннісних орієнтацій українських учнів пока
зує, що в світі духовних цінностей сучасних школярів відбулися суттєві 
зміни. Особливо це стосується підлітків і старших школярів. Централь
ним соціально-психологічним новоутворенням, яке характеризує сучасно
го підлітка, є феномен особисгісного самоутвердження. Формується він, 
виходячи із самої логіки становлення, як індивіда, так і суспільства в ціло
му, і виступає тією рушійною силою, яка і стимулює розвиток націо
нальної самосвідомості, емоційно-моральну і пізнавальну активність.

Серед інших новоуіиорень варто відзначити: феномен "дорослості", 
здатність до немотивованого ризику, жага неформального спілкування з 
референтно значимими особами, ріст значимості раціонального начала у 
житті школярів, агресивність, відлюдність, марі інальність, полівалент- 
ність настрою.

Приналежність до певної етнічної групи, усвідомлення власного "я" 
у цій групі, розвиток етнічної самосвідомост і - все це є умовою виникнен
ня етнічних стереотипів, тобто відносно стійких уявлень про моральні, ро
зумові, фізичні якості, притаманні представникам тієї чи іншої етнічної



спільноти. Розрізняють аутоетереотипи (думки, судження, оцінки, що на
лежать представникам певної етнічної групи, які як правило містять 
комплекс позитивних оцінок) та гетеростерсотигіи (сукупність 
оцінювальних суджень про інші народи, які можуть бути як позитивними, 
так і негативними).

Через відсутність цілісної і вільної національної держави, через 
постійні політичні, ідеологічні, соціальні, культурні і інші втручання 
сусідніх націй, в українській національній свідомості сформувалися стійкі 
етносгереотипи як серед дорослого населення, так і серед дітей. 
Гетеростереотини для українців мають здебільшого негативний, 
саркастичний характер. Ця обставина зміцнює "позитивну" тенденцію 
аутостерео типів (звідси деяка хвалькуватість у національному характері 
українців: "знайте наших", "наше тільки й добре"). Однак "психогенезис 
української національної самосвідомості зазанав впливів не лише на 
аутогетеростереогиііізацію, а й на самі аутоетереотипи (розчленування 
України територіально між державами формувало особливості 
сприймання українцями один одного: самі стереотипи діляться на 
ішрупові і аутгрупові за ідейною спрямованістю"! 1,38)

Сам факт усвідомлення національно-психологічних особливостей 
своєї групи не міст ит ь у собі упередженості проти інших етносів і етнічних 
груп. Але так триває до тих пір, поки здійснюється констатація цих 
відмінностей. Проте дуже легко від такої констатації перейти до оцінки 
іншої групи і тоді можливі викривлення її образу. Психологічно при 
цьому виникає явище етноцентризму - схильності сприймати всі життєві 
явища з позиції "своєї" етнічної групи, яка розглядається як еталон. 
Вихователь повинен знати, що така ситуація виникає в першу чергу при 
міжетнічному спілкуванні, при міжетнічній взаємодії дітей різних 
національностей. Дана проблема у зв’язку з ростом міжнаціональних 
відносин стає надзвичайно актуальною, адже українські діти є частими 
гостями польських, американських, канадських тощо дітей, а останні, в 
свою чергу, стали частіше приїздити до нас на Україну.

У зв’язку з цим. важливо відмітити, що хоч і існує так звана "гіпоте
за контакту”, згідно якої безпосередня взаємодія і спілкування між 
представниками різних етнічних груп знижує етноцентризм і оцінювальну 
стереотипність, а часом і руйнує міжнаціональні стереотипи, далеко не 
кожен контактна міжетнічному рівні сприяє покращенню взаємин. Більше 
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того, напруженість у міжетнічній взаємодії, негативні етнічні установки, 
інформаційна замкнутість можуть привести до розрізненості, ворожнечі і 
антагонізму. Ефект негативізму, взаємного непорозуміння може бути 
усунений при дотриманні певних умов організації міжетнічного контакту: 
визнання безумовної рівності сторін, наявність обстановки відкритості і 
довіри, повага до традиційних норм, цінностей, правил поведінки, спосо
бу життя тощо представників інших етносів.

Етнопсихологічний аналіз - це насправді звичайний психологічний 
аналіз, але тільки не абстрактної людини в абстрактному суспільстві, а 
конкретних людей у конкретному суспільстві, специфічному у етнічному 
відношенні. У зв’язку з цим, великий інтерес становить для вчителя 
комплекс проблем, пов’язаних з впливом традиційних етнокультурних 
норм та цінностей на спілкування і взаємодію людей - близьких і далеких, 
рівних, і тих, які займають різний соціальний статус, різної статі та віку. 
Знання етнопсихологічних особливостей свого народу, а також інших на
родів, їх мови, традицій, звичаїв сприяє адаптації в іноетнічному середо
вищі, допомагає знаходити ефективні шляхи подолання етнічних кон
фліктів, сприяє виявленню джерел підвищення національної самосвідо
мості, розвитку міжетнічних контактів.

Ефективність, результативність міжетнічної взаємодії нерідко стають 
менш відчутними у зв’язку з розбіжностями, які існують у вербальній і 
псисрбальній комунікації. Часом люди, що розмовляють однією мовою, 
але належить до різних культур, неправильно тлумачать почутгя, наміри і 
мотиви партнерів у спілкуванні. Причини можуть бути різноманітними: 
темп і тембр мови, контакт очей, надмірна емоційність або ж відсунісіь 
будь-яких емоцій, організація простору і часу спілкування. На перший 
погляд може здатися, що жести, міміка, пантоміміка не являють собою 
великої цінності в міжетнічному спілкуванні. Головне - домовитися, але 
це помилкова думка Невербальна комунікація (мова тілорухів) може 
мати великий вплив на спілкування, а її знання допоможе вихователю 
запобігти можливих незручних ситуацій.

Всі дослідження невербальної поведінки серед представників різних 
етносів підтверджують, наскільки обмеження, які накладаються кожною 
культурою на жестикуляцію, ускладнюють спілкування між представ
никами цих культур.



В залежності від сили обмежень культурного характеру, американ
ський вчений Лабарр поділяє жести та вирази на обличчі на такі ірупи: 
рухи, значення яких в різних культурах істотно не відрізняються (сміх, 
плач, посмішка); рухи, які прийняті тільки в межах однієї культури, і 
представниками інших культур або зовсім не інтерпретуються, або мають 
для них зовсім інше значення (деякі форми підтверджень, заперечень, 
привітань); рухи, неадекватне вживання яких приводить до різного роду 
санкцій (поцілунки, різні рухи, пов’язані з сексуальною поведінкою).

Дана класифікація охоплює більшість емпірично досліджених 
комунікативних рухів.

Необхідно, також відмітити, що крім міжкультурних відмінностей у 
жестах, вчені відмічають, що ці відмінності існують і всередині окремих 
культур.

Досліджуючи етнічні відмінності у невербальному спілкуванні, які 
проявляються на рівні візуального контакту, Уотсон виявив, що найбільш 
пильно дивляться один на одного під час розмови араби та латиноамери
канці. Різко різняться від них у цьому відношенні індійці та народи 
Північної Свропи. У міжкультурних контактах можливі непорозуміння 
надто пильний погляд може трактуватися як неповага, погроза, образа, і 
навпаки, намагання уникнути прямого погляду часто розцінюється як 
неуважність, неввічливість, безпечність.

Зародження проксеміки пов’язано з вивченням етнічних відмінностей 
у просторовій орг анізації спілкування. Родоначальником цієї галузі науки 
є американський антрополог Едуард 'І'.Холл, який вважає, що навколо 
кожної людини існує невидима повітряна оболонка, величина якої 
залежить від густоти населення місцевості, де ця людина проживає. 
Інший вчений Аллан Піз, який продовжив свої дослідження в даній г алузі 
науки, вважає, що розміри просторової зони людей обумовлені соціально 
і національно.

Мова йде про відстань, на якій люди розмовляють один з одним, про 
чітко визначений простір навколо тіла людини, про те, як люди, що на
лежать до різних етносів реагують на спроби порушити цей вид території. 
Вторгнення сторонньої людини в інтимну зону викликає всередині орга
нізму різноманітні фізіологічні реакції і зміни: прискорюється пульс, здій
снюється викид адреналіну в кров тощо, які викликають стан бойової 
готовності, захисну реакцію організму. У японців, багатьох європейських 
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народів, особливо тих, які проживають в містах на більш компактній 
території, інтимна зона складає 23-25 см, а в деяких інших ще менше. 
Саме тому датчани при розмові підходять ближче один до одного, ніж 
американці і українці, вони почувають себе впевнено на відстані 25 см, 
навіть не підозрюючи, що в цей час вони втручаються у інтимну зону 
співрозмовника, що може бути витлумачено американцем як порушення 
"суверинітету", як надлишкова фамільярність.

Досить суттєвим при міжетнічному спілкуванні для вихователя є 
урахування ще одного фактору - "тип культури". У деяких культурах 
слова при вимовленні сприймаються майже буквально, у них практично 
немає скритого змісту - це культури з низьким рівнем контексту. До них, 
наприклад, належать американська, німецька культури. Російська, 
японська, українська, французька навпаки - відрізняються високим рівнем 
контексту: зміст сказаного тут може змінюватися до протилежного.

В цілому, підводячи підсумки, потрібно зауважити, що значення 
етнопсихологічних факторів для регуляції поведінки і діяльності як всере
дині однієї етнічної групи, так і на міжетнічному рівні постійно буде 
зростати. Все це сприятиме заг остренню проблеми ефективності виховної 
роботи. Постає питання: "Які ідеали необхідно презентувати підростаючій 
особистості?"

Історія показує, що усі потужні нації, які існували в минулому чи 
ігмуюп. тепер, мали або мають ідеал, глибоко вкорінений в душі людей. В 
інлсжності під здатності національного ідеалу полонити людські душі, 
нації або вірачають, або ж навпаки, зміцнюють свою потужність.

Проводячи дослідження, які стосуються міжособистісної взаємодії у 
середовищі, що складається з представників різних етносів слід пам’ятати 
про індивідуальні особливості кожної нації, про існування такого явища, 
як етнічні стереотипи, етнічні забобони, упереджене ставлення до пред
ставників інших етнічних груп. Не менш важливим є уміння долати етно
психологічні бар’єри спілкування, уміння знижувати зайву напругу під час 
спілкування, уміння адекватно до ситуації та національного складу 
аудиторії вибрати жести, позу, ритм, емоції, уміння психологічно вірно 
розподілити зусилля д ія  успішної взаємодії з комунікантом. Ось. чому 
педагогу необхідно мати не тільки почуття такту, культури, але й бути 
надзвичайно обережним під час виховної діяльності.



Одночасно необхідно пам’ятати про те, що в національних відноси
нах присутні в різних формах прояву також і релігійні відносини. Націо
нальний та релігійний фактори глибоко укорінені у свідомості людини, 
особливо на психологічному рівні, взаємно переплелись. Релігія виступає 
як атрибут етносу, а етнос як носій релігійності.

Педагоги, практичні психологи, які не враховують подібні аспекти у 
спілкуванні та виховній роботі, без сумніву попадають у вельми складне 
становище. їм необхідно осмислити, розробити педагогічну систему 
оцінювання релігійних та моральних цінностей, властивих для поведінки 
та спілкування представників тієї чи іншої релігійної спільноти.

Отже, "поруч із практичним значенням етнопсихології. . треба 
відзначити їі функцію у педагогіці, завданням якої є формувати - на нау
ковій основі нове покоління... а в перенесенні на цілий нарід це означає, 
що ми повинні на підставі знання етнопсихології народу будувати цілу пе
дагогічну систему" (8, 5-6). Так наприклад, відомий український педагог, 
"сеньйор українських сучасних науковців", професор УВУ Г.Ватценко бу
дує свій "виховний ідеал" на представленні української вдачі, “...його "ви
ховний ідеал" гак тісно пов'язаний з етнопсихологією, шо на підставі ана
лізу того ідеалу можна зробити прямі висновки щодо української вдачі" 
( 8 , 6).

У свою чергу В.Янів виділяє "різні аспекти виховного ідеалу: за
гальнолюдський, релігійний, національний, становий чи класовий Важко 
подумати, щоб ці ідеали виступали ізольовано, окремо. В житті вони 
поєднуються автоматично. Він вважає, що національний виховний ідеал 
не потребує, і навіть не повинен, чи не сміє, заперечувати загальнолюд
ського ідеалу, а навпаки: національний виховний ідеал базується, випли
ває з загальнолюдського, розуміння шляхетної людини понаднаціональне 
і понадпростірне, повною мірою понадчасове. Одночасно виховний ідеал 
має тісний зв’язок з етнопсихологією, з ментальністю чи вдачею народу 
Врахування цієї співзалежності погрібне для збереження національної 
самобутності народу" (8, 199).

Національний виховний ідеал випливає з народних вірувань, 
звичаїв, традицій, з конкретних ціннісних орієнтацій і потреб. Він не 
повинен заперечувати загальнолюдських цінностей (чесність, порядність, 
любов до Батьківщини, почуття любові до людей, повага до старших 
тощо). Апробуючи, підтверджуючи, поглинаючи загальновизнані цін

ності, український національний виховний ідеал доповнює. їх тими ри
сами, які спеціально відповідають духовності українського народу.

Вітчизняна педагогічна практика повинна розглядати і вирішувати 
проблеми національного виховання не абстрактної особистості, яка 
знаходиться поза часом і простором, а людини, що діє і розвивається в 
певному етнічному середовищі на конкретному етапі розвитку суспіль
ства. А це означає, що при вихованні національного ідеалу недопустиме 
ігнорування і замовчування національно-специфічного в житті етнічної 
спільноти.

Формування виховного національного ідеалу повинно врахувати 
сучасні тенденції розвитку і становлення українських школярів, динаміку 
їх ціннісних орієнтацій, потреб і мотивів, звертаючи особливу увагу на 
негативні прояви поведінки дітей. Тут не можна не згадати знову В.Яніва, 
який пише, "що питання виправлення має йти... по лінії скріплювання дис
ципліни, розбудження бажання самоиідпорядковуватися, визнавати іншу 
індивідуальність, цінити чужу заслугу. Це можна осягнути не обмежу
ванням себе самого і власних виявів, а навпаки: активізуванням себе і 
наставлюванням себе на дію. яка має бути закінчена ефектом, виразним 
результатом, що дає вдоволення успіху і послідовно послаблює комплекс 
меншовартості та зроджує віру в себе, степенуючи автоматично ще 
Оіньіиг пишу особисту діяльність, активність"(8, 215).

І Ірн накресленні виховного ідеалу потрібно врахувати, що виховниіі 
е ф е к  і н и п і і к т  т і л ь к и  через ефект психологічний, під виливом психічних 
спінів, переживань, вольового напруження. Зовнішній вплив сприймаєть
ся і засвоюється особистістю завдяки складній системі суб’єктних меха
нізмів її психічної діяльності. Саме тому будь-який метод виховання пови
нен бути психологічно проникаючим, таким, який одночасно спирається 
па різні моральні сфери особистості.

Щоб досяіти успіхів у вихованні національного ідеалу, вихователю 
потрібно бути самому готовому до нових умов педагогічної практики. 
Психологічними передумовами успішного вирішення виховних завдань 
можуть бути: структура знань вихователя, що включає психолого- 
педагогічні та загально-культурні знання, знання національно-
психологічних особливостей вихованців; структура умінь вихователя, що 
включає діагностичний, прогностичний і моделюючий компоненти, 
високу комунікативну культуру, вміння відчувати емоційно-



психологічний стан вихованців, долати психологічні бар’єри, 
розв’язувати конфліктні ситуації; стимули і мотиви діяльності (позитивне 
ставлення до даного виду діяльності, професійні установки, інтереси, 
бажання займатися цим видом діяльності); особистісні якості вихователя 
(самоконтроль, уміння володіти собою, рішучість, ініціативність тощо); 
знання достоїнств і недоліків власної діяльності і особистості, вміння 
оцінювати свої власні педагогічні можливості.

Інакше кажучи, вихователь повинен мати стійкі уявлення про 
національну психологію школярів, застосовувати форми і методи впливу, 
виходячи із ситуації, здійснювати суворий контроль за своїми власними 
діями і ефектом, який вони мають на вихованців.

Оперуючи знаннями національної психології, педагогу буде легше 
знаходити саме ті аргументи, які допоможуть йому покращити якість 
виховної роботи.
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В.ЛАРЮНОВА

Ф і л о с о ф с ь к и й  а н а л і з  п р о б л е м и  і н т у ї ц і ї

Проблема осягнення істини без використання формально-логічного 
способу її виведення здавна цікавила мислителів. їй приділяли і приділя
ють увагу філософи, психологи, логіки, математики, історики науки, 
інженери і митці. Безпосереднє пізнання сутності об’єктів реальності, 
зв’язків, відношень між ними отримало в науці назву "інтуїція" Визнання 
'факту існування явища інтуїції на сьогодні не с предметом дискусії серед 
учених. Однак актуальною продовжує залишатися проблема теоретич
ного пояснення її природи, механізмів, творчого потенціалу.

Інтуїція має поширений характер. Вона притаманна людям такою ж 
мірою як і почуття, як здатність до абстрактно-логічного мислення. Як 
здібність вона у різних людей розвинена по-різному, тобто мас суто інди
відуальний характер. Підтвердженням наявності цієї феноменологічної 
характеристики є приклади в історії культури: за допомогою інтуїції за
фіксовано багато випадків інновацій в науці, техніці, художній творчості

Можуть існувати різні види інтуїції в залежності від специфіки діяль- 
Мої'ТІ людини, від глибини проникнення в сутність проблеми, від ступеня 
и віддаленості від свідомості людини і т.п. В.Асмус зазначає: “як факт 
інінінн кожний вид інтуїції - незаперечна реальність” (1, 6).

Філософське вчення про інтуїцію розвивали Платон, Арістотель, 
І'.Декарт. Б.Спіноза, Д.Локк, Г.Лейбніц, І.Кант, Ф.ІПеллінг, А.ІПонен- 
гауер, А.Бергсон, М.Лосський, К.Юнг та ін. “Філософських інтуїцій 
стільки, скільки існує гносеологічних учень, що пояснюють факт и ‘безпо
середнього”, або “інтуїтивного” пізнання, - підкреслює В.Асмус (І, 5-6).

Ч розвитком психології проблема інтуїції як елемента психічної 
діяльності людини стає актуальною психологічною темою. У контексті 
дослідження нейрофізіологічних закономірностей функціонування мозку 
вивчаються нейрофізіологічні механізми інтуїції. Аналіз проблеми 
мислення, характеру обробки інформації мозком націлює на вивчення 
явища інтуїції в інформатиці, кібернетиці. Потенціал інтуїції в художньо- 
творчій діяльності досліджується Ми ̂
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ж зупинимось на історичній і логічній еволюції філософського аналізу 
проблеми інтуїції.

Перші спроби теоретичного пояснення явища інтуїції закладені 
вченням ІІлатона про анамнезіс. Саме в питанні про безпосереднє знання 
і його джерела постає філософський аналіз проблеми. Розгляд особли
вого виду знання, яке виникає без обірунтування чи доказу, стає гносео
логічною проблемою. Суть теорії пізнання Плаюна полягає у твердженні, 
що знання є спогадом душі. Вирішуючи проблему природи і становлення 
знання, Платон розглядає і питання видів знання. В своїй роботі "Банкет' 
він розрізняє: мислення, розум, віру, подобу. Справжнє знання не 
зводиться ані до чуттєвого сприймання, ані до думки, ані до правильної 
думки. Воно може існувати лише в сфері мислення, в якій розумом 
безпосередньо сприймаються ідеї при їх спогаді. Тому знання є 
можливими тільки стосовно ейдосів, чи ідей, і має, таким чином, 
апріорний характер.

На відміну від Платона, Арістотель не поділяє думки про апріорний 
характер знання. Знання про загальне формуються поступово, проходячи 
ряд етапів: від відчуття до наукового осмислення, завдяки пам’яті і досві
ду. Арістотель приходить до думки про існування вищих начал, або 
принципів, знання - архе. Вони не пізнаються дедуктивно-аксіоматичним 
методом, а осягаються лише умоглядом, спогляданням, розумом.

Таким чином, в античній філософії питання видів знання, в тому 
числі безпосереднього, та їх джерел набули ст атусу гносеологічної проб
леми. Аналіз Платоном і Арістотелем питання про сутність безпосеред
нього знання фіксує першу теоретичну спробу постановки і вирішення 
проблеми інтуїції в європейській філософській думці, хоча термінологіч
ної фіксації даного поняття тут ще немає.

С тановлення проблеми інтуїції як гносеологічної відбувається в 
рамках європейської науки в ХУШ ст. Саме в філософії Нового часу вона 
почала розпищатись на концептуальному рівні. Раціоналістичні концепції 
Р.Декарта, Б.Спінози, Д.Локка, Г.Лейбніца створювались і розглядались 
в контексті проблеми виявлення природничих наук та обгрунтування їх 
результатів. Інтуїція трактувалась ними як особливий вид пізнання, при 
якому спостеріг ається не лише термінологічне фіксування поняття, але і 
широке його вживання.

Першою філософською концепцією інтуїції є вчення Р.Декарта, який 
вважав, що можуть існувати істини, які осягаються безпосереднім шляхом 
розумового умогляду. Причому “Істина... в прямому своєму змісті озна
чає відповідність думки предмегам, що знаходяться за межами досяжної 
думки, вона означає, лише, що ці речі можуть служити об’єктами істин
них думок - наших або Бота; але ми не можемо дати ніякого логічного 
визначення, що допомагає пізнати природу істини” (3, 604).

Подібної думки про інтуїцію дотримувався і Б.Спіноза, який вважав, 
що існують різні роди пізнання: чуттєве пізнання, розумове і наукова ін
туїція. Остання є вищим родом пізнання, за її допомогою безпосередньо, 
без формально-логічного обгрунтування, осягається істина. Тому найви
ща чеснота душі людини “полягає в пізнанні речей за третім родом 
пізнання” (6, 606).

Спіноза поділяє думки Декарта про інтелектуальну природу інтуїції, 
але його концепція не характеризуєт ься апріоризмом у розумінні шляхів 
появи безпосереднього знання. Крім того, за Спінозою, інтуїція є немовби 
першим прискореним умовиводом.

Цікавим є вчення про інтуїцію Д.Локка. Він вважав, що будь-яке 
знання - це вбачання відповідності або невідповідності ідей людини. До
сягнути його можна, по-перше, через безпосереднє порівняння двох ідей 
(так осягаються очевидні істини буття і формуються інтуїтивні знання) 
По-друге, через дослідження відповідності чи невідповідності двох ідей 
при посередництві інших ідей (осягаються положення етики, математики, 
теології). Гак з ’являється доказове знання. По-третє, через відчуття спри
ймається існування окремих предметів. Але жоден із даних способів не є 
універсальним: сфера застосування кожног о обмежена. Проте інтуїтивне 
є найбільш досконалим, оскільки формує ясні, очевидні і достовірні знан
ня. Воно незаперечне, “подібно до яскравого сонячного світла... вимушує 
сприймати себе безпосередньо, як тільки розум націлює свій погляд у 
цьому напрямку. Для коливань сумніву, вивчення не залишається ніякого 
місця; розум зразу ж заповнює йот о ясним світлом” (5, 59).

Таким чином, для Локка інтуїція є більш досконалим видом пізнан
ня, що базується на специфічному способі осягнення істини. Розуміє 
інтуїцію як вищий вид пізнання і Г Лепбніц. На відміну від Декарта, він 
вважав інтуїтивне пізнання кінцевим етапом пізнавального процесу, а не 
висхідним. Тут має місце узагальнення усього попереднього досвіду піз



нання, ідо дозволяє вичленювати і зрозуміти певні раціоналіегичні істини. 
Па думку Лейбніца, це те пізнання, при якому одномоментно і цілісно 
озопоюються в мисленні всі ознаки предмета.

Представники філософії Нового часу, виходячи кожен із своїх 
загальнофілософських позицій, трактували інтуїцію як особливий вид 
пізнання. В основі його лежить специфічний спосіб осягнення істини - 
пряме вбачання її розумом, тобто інтуїція має раціональний характер. 
Даний вид пізнання є вищим, більш досконалим видом, при якому суб’єкт 
пізнання одночасно і споглядає, і мислить істину. Крім того, інтуїція може 
бути висхідним етапом пізнання (Р.Декарат, Б.Спіноза), одним із можли
вих (Д.Локк) чи кінцевим етапом (Г.Лейбніц).

Аналізу інтуїції відведене певне місце і у працях філософів кінця 
ХУІІІ - середини XIX століття. Ідея активності пізнання та ідея істориз
му, намічені в гносеології J.Канта, приймаються і використовуються 
Ф.Шеллінгом. В “Системі трансцендентального ідеалізму" він стверджує, 
що процес пізнання проходить ряд етапів - епох. На першому етапі сві
домість переходить від відчуття до продуктивного, або інтелектуального 
споглядання. Далі наступає епоха переходу від продуктивного спогля
дання до рефлексії. Останній ет ап становить перехід від неї до вольового 
акту. У наступний період діяльності - в період “філософії тотожності" - 
ІІІеллінг починає використовувати поняття інтуїції. Він трактує ії не як 
самоспоглядання “Я ”, а як тотожність об'єкта і суб’єкта пізнання. Ця 
форма самоспоглядання Абсолюта, який не являється ані духом, ані при
родою, а є сукупністю потенцій їх існування. В якості реалізації цих по
тенцій, за ІІІеллінгом, виступає Всесвіт, стосовно якого Абсолют є нача
лом і деміургом. Таким чином, філософська система даного етапу твор
чості Шеллінга - естетичний пантеїзм, оскільки, на його думку, вищою 
формою самоспоглядання Абсолюта є естетична інтуїція, що є вищою 
формою інтуїції інтелектуальної.

У своїх пізніх роботах Шеллінг розмірковує над сутністю знання, 
яка є результатом екстатичної, або містичної інтуїції. Він вважає, що міс
тицизмом "можна назвати лише той духовний нахил, який взагалі запе
речує будь-яке наукове обгрунтування чи тлумачення, виводить істинне 
знання тільки із так званого внутрішнього світла, видимого не всім, а зам
кнутого в індивідуумі, чисто екстатичної інтуїції або почуття..." (7, 552- 
553).

Таким чином, виходячи в різні періоди творчості з різних загально- 
філософських позицій, ІІІеллінг трактує інтуїцію як елемент пізнавально- 
ю  процесу, що маг інтелектуальний характер. Результат інтуїції - істина - 
може набувати статусу наукової лише завдяки науковому тлумаченню.

Інший підхід до проблеми інтуїції спостерігається у А.ИІопенгауера. 
Він вважав, що інтуїція, “виникнувши через здоровий глузд і для 
здорового глузду, постає перед нами в усій своїй завершеності” (8, 473). 
Вона сама свідчить про себе. Інтуїція не зводиться до простого відчуття 
чи рефлексії, а становить первинну форму пізнання людини. Це наочне, 
безпосереднє і досконале пізнання, на якому грунтується абстрактне 
мислення.

Таким чином, дтя Шоненгаура інтуїція є особливою ([юрмою піз
нання, яка не зводиться ані до простого відчуття, ані до рефлексії. Вона 
має інтелектуальний (раціональний) характер, її результат - інтуїтивний 
здогад - не потребує логічного обгрунтування (в силу цього, на думку 
Шоненгауера, можна зазначити її безпосередній характер). Це наочне 
споглядання суб’кгом першооснов реальності - світової волі, або її об'єк
тивації. Тобто інтуїція є первинною формою пізнання, ознаками її є на
очність, безпосередність, досконалість її результатів, специфічність пред
метної спрямованості та способу існування - недискурсивпого проник
нення в сутність світової волі.

"Об’єкти” - це насамперед предмети інтуїції, а не мислення, і всі наші 
пізнання про предмети спочатку і самі по собі інтуїція, але остання не 
просто відчуття, в ній проявляється вже "діяльність розуму", - зазначає 
автор (8, 473). ІПопенгауер не протиставляє інтуїтивне та дискурсивне, а 
иважає їх необхідними компонентами будь-якого пізнавального акту 
Причому перше виступає необхідною основою появи другого. Також ін- 
іуїція є незамінною при пізнанні інших людей, оскільки за її допомогою 
суб’єкт пізнання в чужому індивідуумі бачить подібну собі істоту і завдя
ки такому "ототожненню" починає краще її розуміти. Наукове ж пізнан
ня, оскільки воно спрямоване на задоволення практичних потреб, інтере
сів людини, осмислює лише відношення між предметами. Тому найвищу 
цінність, стверджує ИІопенгауер. має художнє пізнання, що базується на 
інтуїції та є вільним від користі. Воно здатне цілісно вбачати істину.

Проблема інтуїції є однією із центральних у філософських роздумах 
Л .Ьергсона. Вчення про інтуїцію він трактує і обгрунтовує з позицій своєї



онтологічної концепції еволюції органічного світу, або “життєвого пори
ву". У роботі “Введення в метафізику” він гак визначає інтуїцію: це “рід 
інтелектуальної симпатії ’, це форма прояву “життєвої сили ”, що стано
вить сутність життя, існування органічного світу взагалі” (2, 6). Інтуіція є 
особливо розвинутою формою інстинкту, що протистоїть розуму. Вона 
може швидко та безпосередньо осягнути істину, на відміну від розуму, 
який спроможний лише набувати відносних знань про реальність.

Інтуїція та інтелект, на думку Бергсона, є двома протилежними 
напрямками роботи свідомості. Хоча їм притамана одна і та ж функція - 
пізнання, вони є протилежними один одному предметно: інтелект осягає 
матеріальне, а інтуїція - сутність життя чи його прояви. Вона здатна 
проникати в суть речей, сприймаючи їх в змінах і розвитку. Л інтелект 
може тільки досліджувати відношення між ними. В даному випадку 
Бергсон поділяє ідею ІІІопенгауера. Інтуїція, таким чином, дає абсолютне 
знання, а не часткове, відносне.

За Бергсоном, інтуїція є вродженою здатністю людини як суб'єкта 
пізнання осягати об’єкт без вивчення та формально-логічного виведення 
знання, тобто їй притаманний специфічний недискурсивний спосіб осяг
нення істини. Безпосередність її результатів зумовлена не відсутністю 
процедур виведення та обгрунтування, а, насамперед, особливою фор
мою злиття об’єкта і суб'єкта - “симпатією” між ними Отже, Бергсон ро
зуміє інтуіцію як явище, що має неінтелектаульннй (нераціональний) ха
рактер: і за своєю сутністю, і за походженням воно є ірраціональними 
Зазначені вище ознаки і властивості інтуїції дають змогу вважати її, на 
думку Бергсона, найбільш цінною для художньої творчості і пізнання.

Проблема інтуїції є однією із центральних в теорії пізнання росій
ського філософа М.Лосського, яку він так і назвав “інуїтнвізмом". їй 
притаманне специфічне трактування суб’єкта та об’єкта пізнання. В яко
сті суб’єкта Лосський розуміє надпросторового і позачасового “діяча". 
Об’єктом же пізнання виступають предмети, процеси зовнішнього світу 
суб’єкта Подібне злиття суб’єкта з об’єктом є не фізичною споріднені
стю, не фіксацією суб’єктом об’єкта за допомого органів чуття, а особли
вою надгіросторовою і позачасовою єдністю духовного типу. Таке безпо
середнє споглядання людиною реальності і називається Лосським інту
їцією, або ж “містичним сприйняттям”. Воно є прямим виявленням 
функціональних залежностей між предметами, явищами дійсності, безпо- 
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середньо фіксацією зв’язку. Тому для неї будь-яке знання є “безпо
середнім спогляданням (інтуїцією) предмета моїм Я, входженням 
предмета в кругозір моєї свідомості в оригіналі” (4, 345).

За Лосським, інтуїція може мати декілька різновидів, в залежності 
від того, що оиізнається при входженні об’єкта в кругозір свідомості.. 
Сприйняття кольорів, звуків і т.п. є чуттєвою інтуїцією Про неї можна 
сказати, що в чистому вигляді вона неможлива. Крім неї існує інтелек
туальна і містична інтуїція (сприйнятгя нами наших, а також чужих 
душевних станів і відповідно. - наш релігійний досвід - “зустріч з 
Господом Богом”).

Таким чином, для Ясського інтуїція є формою пізнання, шо базу
ється на безпосередньому спогляданні. Останнє числиться ним як акт 
надприродного духовного злиття суб’єкта га об'єкта. Таке розуміння 
інтуїції споріднене з уявленням про безпосереднє знання і пізнання Пла- 
гона. Предметною сферою її виступають як зовнішні об’єкти, гак і внут
рішній світ людини. Здатна вона і до рефлексії

Як ірраціональне явище розуміє інтуїцію К Юнг. Вона для нього 
швидше неумисна подія, “передчуття”, яка залежить від різних внутрішніх 
та зовнішніх обставин, а не є акт судження.

Інтуїція розглядається Юнгом у контексті ідеї типології особи. В 
залежності від т ипу установки суб’єкта пізнання він відрізняє екстравер- 
гований (тобто, орієнтований на пізнання, насамперед зовнішнього світу) 
та інгровертованнй (тобто націлений на пізнання, головним чином, 
власних внутрішніх станів) типи людської поведінки. Аналізу проблеми 
інтуїтивних здібностей людини інтровертованого типу Юнг приділяє 
особливу увагу, вважаючи, що пізнавальний потенціал інтуїції найбільш 
реально проявляється в людей даного підтипу. Розглядаючи інтуїцію як 
особливу психічну функцію, стимулюючи процес пізнання, він дотри
мується думки, що завдяки їй стає можливим уловлювання людиною 
певних “ираформ” - архетипів колективного несвідомого В силу цього її 
можливості перевищують свідомі зусилля розуму. Таким чином, на думку 
Юнга, вона виникає на ірунті несвідомого.

Він виділяє два типи мислення: логічне та інтуїтивне. Перший домі
нує при аналізі, вивченні явищ дійсності Це мислення в судженнях та 
умовиводах. Вонр є верьальним і цілеспрямованим. Його мста - сприяти 
адаптації людини до змінних умов існування в зовнішньому світі. Тому на



ньому, насамперед, грунтується наукова та технічна діяльність. Форму
вання логічного мислення людини потребує спеціальної підготовки: на
буття об’єму знань, виховання культури мислення тощо. Гак, вважає 
Ю ні, своєрідним “тренінгом” для мислення європейця була середньовічна 
схоластика, в рамках якої він набував досвіду формування абстрактних 
понять та оперування ними, Свроиі взагалі притаманне ставлення екстра- 
вертованого логічного мислення, оскільки свої сили європеєць спрямовує 
переважно на освоєння зовнішнього світу, адаптації до нього. Він має 
"науку про природу і давно мало знає про власну сутність, про свою 
внутрішню природу” (9, 228).

Інтуїтивне ж мислення є потоком образів, асоціацій, тому найбільш 
придатне для міфології, релігії, художньої творчості. Адже воно активізує 
фантазію, уяву, мрію людини. Крім того, інтуїція відіграє продуктивну 
роль в інших видах пізнавальної діяльності людини.

Інтровертоване інтуїтивне мислення, на думку Юнга, є більш харак
терним для традиційних культур Сходу, наприклад, Індії. Гак, у праці 
"Психологія і Схід” він зазначає, що ця країна - типовий приклад циві
лізації інтровертованого інтуїтивного типу мислення, яке спрямоване па 
адаптацію до колективного несвідомого.

Таким чином, Юнг розуміє інтуїцію як явище, що має несвідомий і 
нераціональний характер Воно за своєю природою є наближеним до від
чуття. Інтуїція має вроджений характер, проте її пізнавальний потенціал 
реалізується лише у деяких людей. Отже, вона є елітарним явищем за 
поширенням і суто індивідуальним в плані міри і вираження, ін т у їц ія  як 
особлива психічна функція спроможна активізувати творчий чи пізна
вальний процес, або ж, навпаки, викликати паталогічні зміни в психіці 
людини.

Як бачимо, проблема інтуїції на сьогодні є далекою від остаточного 
вирішення. її розуміють і трактують по-різному в залежності від історич
ної епохи, рівня розвитку науки, особливостей наукових уподобань та 
переконань дослідників. Теоретичні спроби аналізу та осмислення інтуіції 
дають можливість виділити ряд методологічних підходів і напрямків в 
трактуванні даного явища.

1. Інтуїція розуміється як надчуттєве бeзиocq'>eднє сприйняття 
людиною вищої, надприродної реальності. Такої думки

дотримувались Платон, Т.Аквінський, М.Кузанський, 
неотомісти

2. Дане явище трактується як самостійна, специфічна форма пізнан
ня, в якій через безпосереднє злиття суб'єкта та об’єкта ири 
спогляданні осягається сутність активності “я", духу, сб’єкта, 
феноменів індивідуальної свідомості, світової волі, жиптя тощо. 
В межах даного напрямку інтуїція трактується як явище, що 
може мати: а) інтелектуальний (раціональний) характер - ранній 
Ф.Шелліш, А.ІПопенгауер: б) ірраціонально-негативний харак
тер - пізній Ф.Шелліш. К.Юнг. в) ірраціонально-позитивний 
характер - А.Бергсои. І.Фіхте; г) інтелігібельний чи сенсибельний 
характер в залежності від виду - М.Лоськии

3. Дане явище трактується як особливе, чуттєве, безпосереднє спо
глядання людиною як суб'єктом пізнання сутності різноманітних 
об'єктів реальності, ю бто воно вважається специфічним 
сенсибельним явищем - І.Кант. Л .Фейербах

4. Прихильники іншого підходу вважають, що інтуїцію несправед
ливо вважають інтелектуальним явищем, що є джерелом знань, 
базою безпомилкових твержень і незаперечних істин Наука - це 
сукупність гіпотез, які неможливо обгрунтувати, але якими кори
стуються доти, доки вони не підкріплюються або не заперечу
ються практично. Поки вони не верифікуються. вчений у своїй 
д ія л ь н о с т і опирається на певні інтелектуальні відчуття, що дають 
йому суб’єктивну впевненість V плідності своїх наукових зусиль. 
Тобто інтуїція є особливим відчуттям людини, заохочує її до 
пізнавальної активності, але неспроможна служити доказом 
істинності її результатів - Т.Кун, І Лакатос. К.Поппер.
ІІ.Фейерабенд.

5. Інтуїція трактується як особливе інтелектуальне явище, завдяки 
якому людині безпосередньо відкривається істина. Даний підхід 
мас велику кількість прихильників: крім того, з нашої точки зору, 
він є найбільш цікавим. Саме тому проаналізуємо його більш 
детально в плані наявних в його межах теоретичних напрямків 
вивченння та тлумачення даного явища

Ряд авторів схиляється до думки, іцо інтуїція є особливим, вищим 
родом інтелектуального пізнання, при якому безпосередньо, без викорис



тання логічного апарата, силогізмів і доказів вбачається істина. Як уже 
було сказано, прихильниками такого напрямку трактування її були 
Лрістотель, Р.Декарт, Г.Лейбніц. Д.Локк, Б.Спіноза.

Широко представлена точка зору, за якою інтуїція становить 
специфічну здатність (інтелектуальну за характером) безпосередньо 
осягати істину, яка є за своєю сутністю не логічною, і природу якої не 
можна визначити і осмислити.

Інші дослідники підкреслюють, що інтуїція - це особлива форма піз
нання, характерними ознаками якої виступають безпосередність, рапто
вість отримання результату при неусвідомленні шляхів і засобів його 
отримання. Зокрема, гаку точку зору поділяв В.Асмус. Це специфічний 
метод пізнання або ж його елемент, при якому має місце “скорочення” і 
неусвідомлення певних етапів логічних роздумів над проблемою.

Цікавою видається модель інтуїтивного рішення, яка пов'язана з 
наявністю та функціонуванням підсвідомості. Це здатність безпосеред
нього осягнення істини, що проявляється як ‘стрибок” при переході 
інформації підсвідомого в свідомость.

С спроби представити інтуїцію унікальною здатністю розширенного 
сприйняття інформації, яка притаманна тільки окремим людям.

Як бачимо, поняття інтуїції є і на сьогодні термінологічно розмитим. 
Відсутність єдиного і вичерпного його визначення зумовлена, насампе
ред, специфічністю та складністю самого явища. Проблема інтуїції існує 
на перетині інтересів баг атьох наук, проте досить рідко накопичений про 
неї матеріал однієї науки використовується чи узагальнюється в рамках 
іншої. Така ситуація призвела до того, що в літературі, присвяченій 
вивченню інтуїції, проблема механізму (чи механізмів) інтуїтивного піз
нання не знайшла остаточного вирішення. Однак вона є надзвичайно 
важливою не тільки для розуміння природи інтуіції. але і для використан
ня її потенціалу в процесі пізнання і творчості людини. Як вже відзна
чалось. поява інновацій (твору мистецтва, наукового відкриття, техніч
ного винаходу) досить часто відбувається в результаті інтуїтивного рі
шення. Однак, інтуїтивний фактор має місце в будь-якому творчому 
процесі - інтуїтивні здогади мають місце і в творчості талановитої особи, і 
в повсякденній діяльності людини при вирішенні нею проблеми не
тривіальним способом. Гак. французський фізик Л. де Брошгь, оцінюючи 
роль інтуїції в науці, стверджував, що людська наука за своєю суттю 
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раціональна в своїх основах і за своїми методами, проте здійснює свої 
найбільш значні завоювання тільки шляхами несподіваних скачків розу
му. які називають уявою, інтуїцією, дотепністю.

Такої ж думки дотримувався і видатний вітчизняний філософ
ІІ.Копнін. Він зазначав, що для розуміння і створення продуктивної 
моделі інтуїтивного рішення необхідно здійснити причинно-факторний, 
сутнісно-функціональний га структурно-компонентний аналізи даного 
явища. Саме в цьому напрямку, на нашу думку, необхідно спрямовувати 
зусилля дослідників, які вивчають це надзвичайно цікаве і складне явище.
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М.Голянич

ОНТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ СЛОВА

Дослідження різних мовних явищ в онтологічному аспекті - одне і 
актуальних завдань сучасного мовознавства. Особливий інтерес учені 
виявляють до тих категорій мови, які репрезентуються через приховані 
явища, не завжди доступні безпосередньому спостереженню, іцо утруд
нює виявлення їх природних властивостей. До таких феноменів мови і 
належить внутрішня форма (ВФ) слова.

Оскільки у мові відбита довколишня дійсність і внутрішній світ 
людини - іі культурний, життєвий (і філософський). перцептивний досвід, 
узагальнено результати кваліфікативно-оцінних сфер пізнання, тобто во
на не тільки об'єктивує, репрезентує дійсність, але й "обслуговує" мов- 
деннєво-мислиісльську діяльність людини, сприяє накопиченню знань і 
представленню світу ідей, "основною онтологічною властивістю мови як 
ідеально-матеріального утворення с двійна структурашя і двійне означен
ня іі одиниць - в системі (результати пізнавального досвіду) і в мовленні 
(процес формування і вираження знань)". Саме ця властивість і є вихід
ною іеоретичною базою визначення онтологічних характеристик такої 
мовної одиниці, як слово, в якому 1 виявляється його ВФ. Саме ця вла
стивість спричиняє поділ мовних одиниць на номінативні і предикативні, 
який не тільки окреслює сферу їх функціонування, але й спосіб репре
зентації дійсності: номінація представляє класифікаційну сферу, де пред
мети не тільки іменуються, але й відносяться до певного класу: предикація 

комунікативну (мислительно-креативну), де визначальним стає кому
нікативне завдання, ради якого і створюється мовний знак.

Процес означення залежить від завдань відображення Те саме сло
во, характеризуючись номінативним статусом, введене у речення. - у пло
щину просторово-часових і пресунозиційно-оцінних координат мовлен
нєвого акту, набуває необмежених можливостей актуалізації системних 
значень. Міняючи модус, слово міняє не тільки свою значимість, але й 
значимість тих компонентів, що утворюють його смислову структуру, 
тобто і значимість ВФ слова. Гаким чином, якісна визначеність буття ВФ

сю їт  кожного разу інша, бо хоча вона і має змістову усталеність (до
рівнювати самій собі), у реченні, у художньому тексті вона здатна зміню- 
ИМ ПІ свої властивості. Буття її не є абстракцією і в тому плані, що воно 
тнжди позначається конкретною спрямованістю нашої думки, - на кон
кретне слово, що позначає предмет, ознаку, дію, воно невіддільне від 
і о т о .  "чим є” ВФ слова, яку роль виконує у слові (і у свідомості), як вона 
милішає на життя слова (і мислення), як вона сприяє ствердженню сущої о
V своєму бутті (чи небутті), взагалі, чим виражається її

Можна б сказати: її властивостями. Однак думка не в змозі охопити 
псі сторони буття речі - суще не "виказує" себе у всій повноті одразу, у 
сукупності властивостей. Можна б ствердити: її відмінностями від "іншо- 
, о". її "іншісгю". тобто її функціональним навантаженням, що вирізняє її: 
це знову ж таки - її власіивостями. які розкриваються через досвід буття в 
історичній перспективі - через "входженість" ВФ слова V різні ситуації, у 
рипі контексти, у різні компоненти дискурсу.

Отже, буп я  ВФ слова можна розкрити лише па широкому "оню- 
юі ічному" фоні, виходячи із розуміння самого поняття "ОНТОЛСІ ія".

Спільним для кожного із аспектів цього поняття є те. що 1) воно 
"передбачає" існування, бо "всс, що є, існує" (2. 113). "Куги " - значить 
"існувати". Існування - це "вся різноманітність змінних речей у їх зв'язку і 
взаємодії" (3, 578). Пояснити існування речі можна лише через розуміння 
п сутності, співвідношення сутності і видимості, сутності і становлення, 
сутності і явища;

2) "існування" переломлюється в слові і проявляється через слово. 
Усі пласти буття (матеріальні, психолого-фізюлогічні. логіко-діалектичні. 
пізнані чи ще не пізнані) оформлені або можуть бу ти оформлені в слові;

3) сутність речі і сутніена характеристика слова - не ідентичні.
Сутність як сукупність усіх необхідних сторін 1 зв’язків (законів),

властивих речі, взятих у їх природній взаємозалежності, як смисл даної 
речі - речі-самої-по-собі. яка відмінна від усіх інших речей, тісно пов’язана 
і явищем: нема такої сутності, яка не виявлялась би зовні і була не- 
шзнаваною. як нема і явища, яке не містило б у собі ніякої інформації про 
сутність. Явище являє сутність, тобто воно є іі суб’єктивним виявом, фор
мою сущого. В безмежжі просторово-часового виміру сутність пізнавана: 
річ-в-собі стає річчю-для-ссбе. Маніфестуючись у слові, річ (елемент бут
ім у певному вияві) надає слону сутнісної характеристики: воно щось



позначає, є смисловим еквівалентом чогось, вказує на відношення між 
чимось. В ньому перехрещуються ноематичний (предметний, референт
ний. денотативний. екстенсіональний) і ноетичний (сигніфікативнин, 
концептуальний, інтенсіональний). психологічний і прагматичний, акеіо- 
логічний і логічний простори. Сутність предмета не переноситься на 
слово. Інакше предмет ототожнювався б з не-предметом. Предметна ж 
сутність як гака відбивається в ньому. Вона безпосередньо бере участь у 
стихії слова, утворюючи її і стаючи в ній сутніспим моментом (слово 
опредмечуг дійсність, воно мас загальноприйняте значення). Предметна 
сутність опосередковано залишається в слові, бо конструює собою пред
мет. неіалежний від змін його в слові і словах. Вона - це справжнє, 
істинне, достовірне осмислення стихії слова, це "єдине скріплення і основа 
всіх безмежних доль і варіацій в значенні слова” (4, 52).

Підхід до визначення сутності предмета передбачає виокремлення 
наявного буття із буття взагалі як "невизначеної безпосередності" (2, Т І, 
139), яка переливається в "ніщо" і становить з ним одне і те ж: "нема 
нічого.... що не містило би в собі буття і ніщо", "єдність буття і нішо раз 
назавжди лежить в основі як перша істина і становить стихію всього 
наступного" (2, Т І. 143).

Наявне (виокремлене, виділене) буття - це всередині-себе-буття. во
но "наявно суще, щось" (дещо) (2, Т.1, 176). І хоча "щось" у своїй сутності 
невизначене. ще не має чіткої понятійної оформленості. воно в становлен
ні: йому властива якість - розмежування реальності і заперечення. Вуття, 
ставши реальним буттям, наявно сущим, "щось" перетворює в "інше". 
Протиставлення "буття-в-собі" (щось) - "буття-для-іншого" (інше) перед
бачає не тільки межу між ними, але й порівняння: одне "переливається" в 
інше, представляється іншим, бо в "бутті-для-іншого" є "буття-в-собі" - і 
навпаки.

Отже, якість, властива наявному буттю. - межа, - спільна для "дечо
го" й "іншого", є водночас його протилежністю. Суперечність між проти
лежностями приводить до становлення. Буття ще не стало предметом чи 
річчю, але в ньому уже закладені їх прообрази. Лише тоді, коли бутгя 
стає видимим і в процес сприйняття включається безпосередність, буття 
набуває статусу предметності, а предметність виявляє характер, що ви
значає сутність сущого. Предмет як об'єкт є лише гам, де "людина стає 
суб'єктом, де суб'єкт перетворюється в Я, а Я - в ego cogito: лише там. де 
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це cogitare розуміється як первинно синтетична "єдність трансценденталь
ної аперцепції" (5, 211). Ьуття визначається як предметність лише тоді, 
коли рефлексія сприймається як основоположне відношення із сущим, а 
це передбачає, що "всі відношення із сущим сприймаються як re-praesen- 
tatio: як пред-сгавлення" (5. 222). Представлення Я - це достовірність себе 
(Я-волею-себе) і того, що представлене, це духовний центр людської 
особистості, індивідуальності, який діяльно, творчо ставиться до світу і до 
самого себе. Воно не лише "в собі", а "всередині-себе" як сукупність.

"Я" відмежовується в свідомості від "іншого" - речі (предмета): інша 
людина, інша перспектива, інший мікроскоп. Усвідомлене "інше” - це 
результат неупередженого. відстороненого бачення чогось, яке "»плете
не”. “вмонтоване" у світ, перебуває з ним у безмежній кількості зв'язків. 
"Я” стає носієм цьго фрагмента дійсності, який "працює" у своєму режимі, 
який характеризується митгєвою координованістю цих зв'язків. Завдання 
"Я" - збагнути їх, виділити окреме, побачити в зовнішньому внутрішнє 
Отже, свідомість - цс виділсність, розрізненість (розпізнаваність), це свід
чення того, що я думаю, відчуваю (6. 45). Розглядаючи свідомість як 
диференціал, як відмінність, мається на увазі, шо вона є "онтологічно 
укорінена свідомість", а не суб'єктивність, це певна "космологічна 
постійна, що має онтологічний статус" (6, 50): "я думаю", "я відчуваю", "я 
бачу" - це одне, а "я думаю, що думаю", "я відчуваю, що відчуваю", "я 
думаю, що бачу" - інше. І перше, і друге може об'єктивуватися у слові, але 
якщо для "я думаю" слово - факультативний компонент (думаю - це пев
ний вербальний чи невербальний стан активності в момент "тут " і "зараз", 
який має "перформативний” характер, бо виражає бутт я, у момент свого 
буття), го дчя "я думаю, що думаю" слово - не тільки результат осмис
лення об'єктивних основ буття, а і їх суб'єкт ивного переломлення.

Предмет і словесне вираження його мають різні ступені тотожності. 
Іінергія сутності речі, відбиваючись у формулі "Я думаю" і "думаю, що 
думаю", характеризується неоднаковим словесним оформленням, бо 
бутгя і спосіб вираження бутгя не тотожні. Редушикуючись ("думаю, що 
думаю"), думка відбиває не "чисту", а "нашаровану" річ. не первинну, а 
"ідеологічну" картину світу.

Предметна сутність подається у подвійному, зміщеному вимірі. 
"Виправляючи" зміщення, ми редукуємо нашарування, переводячи думку 
із дзеркальної (подвійної) у пряму причинову залежність із річчю і її



сутністю - тим. що є "щось, будучи таким, яке воно" (7. 264), тобто у 
позицію відносного першопочатку, де г: свідомість як сфера, що об'єднує 
різні перспективи, думка як властивість свідомості поєднувати будь-яку 
точку цієї перспективи, "річ як носій ознак, як єдність певного різно
маніття відчуття, як сформована речовина" (7, 274), (тобто все те, що має 
форму і мислиться в ній), і слово, сказати б. у ионягійно-довербальному 
стані як відносний корелят речі.

Першим ступенем втіленості предмета (речі) в "ііюбуггі" - у слові - є 
ідея, що репрезентує ту сторону (ознаку, властивість) денотата, яка у 
момент сприйняття його номінатором була домінуючою, тобто в іно- 
бугтєво-конструюючому просторі ("свідомісгь-слово") предмет представ
ляється не механічною сукупністю всіх своїх ознак, а лише однією або 
(рідше) певним, обмеженим їх набором. Порівняймо: укр.: весілля, дружи
на, наречена; рос.: свадьба, жена, невеста. Кожна із ознак, закладена, у 
цих словах, по-різному представляє кореференти, але спільним є те, що 
ними закладається першообраз - ейдос - форма змісту як частина змісту, 
що в подальшому асоціюватиметься у практиці мовців із певною зву
ковою формою і в слові становитиме його внутрішню форму (ВФ). 
Виділена форма змісту - це і результат об'єктивних характеристик 
предмета ("буттєво-незалежних"), його "самосії", і результат 
інтенціональної діяльності суб'єкта (те що залежить від нього, від його 
намірів у певний момент буття), і підсумок діяльності відображальної 
системи ("онтологічно закладеної"), яку умовно відмежовуємо від 
суб'єкта, бо, хоча пізнання і починається з досвіду, "наше досвідне знання 
складається із того, що ми сприймаємо посередністю суджень, і із того, 
шо наша власна пізнавальна здатність... дає від себе самої" (8, 105), тобто 
освоюючи дійсність, суб’єкт інтуїтивно синтезує і ті змістові елементи, які 
є результатом безпосереднього сприйняття, і ті, яких не було у 
безпосередньому досвіді, але які потенціально закладені і в природі речей, 
тобто форма змісту, першообраз, як формуюче начало іншого змісту 
("прорив до сущого" - Хайдеггер) відзначається трансцендентним 
характером: воно не має чітких меж, хоч, здавалось би. завжди 
опирається на дискретну величину - річ, перенесену ним у слово як ідею: 
друг—н)ружина; сонце->соняшник: дощ—н)ощовик.

Предметна сутність цим змістом не може розкриватися повністю, бо 
не може предмет (річ) у слові бути представленим у всеохопленості - ви-

етупати еквівалентом слова. Оскільки досвід завжди має об'єктно-суб’єкт
ну структуру і основа його емоційна ("як утворюється сам досвід, зале
жить від комплексу його суб'єктивних форм", "базисний факт є підвищен
ня емоційного тону, викликаног о значимими для нас речами"(9. 577. 576). 
важливу роль у формуванні першообразу відіграє фактор активності 
вихідної ситуації - творчий імпульс, що є "початковою фазою нової події 
сприйняття", "реальною потенціальністю" (9. 579), характеризується внут
рішньою єдністю, внутрішньою креативніспо: кожний об’єкт як частина 
ситуації черпає свою активність із "творчості" різноманіття цілого. У 
сукупності вони виявляються носіями креативності, яка рухає світ. Про
цес творчості є формою єдності універсума" (9. 580) і. перш за все. єдності 
частини і цілого: ціле як макрокосм - і річ як частина його, річ як ціле - і 
певний аспект її як частина. Обидві сторони взаємозумовлені і пе
редбачають одна одну: у кожній з них є момент іншої, ідо утримує їх у 
єдності; кожна відсвічується в іншій і в той же час дана тільки як... 
"тотожність обох" (2, Т.2, 152). Хоча обидві сторони - існуючі "самостій
ності". нема нічого в цілому, чого нема в частинах - і навпаки; "нема 
нічого в частинах, чого нема в цілому. Ціле - це не абстрактна єдність, а 
єдність різноманіття" (2. Т.2, 154), яке формується в слові і виражається 
ним, яке закладається багатьма першообразами. які представляють 
"смислову картину" предмета у різних ракурсах, що "висвітлилися'' 
номінаторові: косач, копач, жнивач - серпень.

Кожний першообраз як форма певного змісту, як частина його 
вносить конкретизацію у вихідне поняття - названу "смислову картину", 
задану онтологічно. Базуючись на модусній чи "атрибутивній" ознаці, ця 
форма змісту як окреме, розчленоване, як внутрішній "концентр" об’єкти
вованого у слові поняття, водночас містить у собі не тільки "одне суще". 
1а ним і первинна імнліцитна оцінка предмета, і чуттєвий зміст, викли
каний ним, і все те, що піддається естетизації і міститься в слові як його 
"естетична предметність", і певна концепція бачення: копач —> "той що 
копає" ("час, коли копають") <- копати, косач -> "той, що косить" - ("час, 
коли косять" <— косити; жнивач -* "той, що жнивує" (“час, коли жниву
ють”, "коли жнива") «- жнива, жнивувати: серпень —> "той, що орудує 
серпом" ("час, коли використовують серн") <— серп. Отже, форма певної 
частини змісту (= ВФ слова) як онтологічна форма (форма сущого)



проявляється не тільки в комінативиій функції слова (власне іменній), але 
імпліцитно і в предикативній, і в "прагматичній".

ВФ слова як "конкретна" частина цілого і як ціле, іцо становить 
собою першообраз, який виражає його властивості і відношення як ціло
го. віртуально (і імпліцитно) маніфестує дискурс, виявляючи тим самим 
глибоку аналогію, яка с між "семантичною будовою імені (окремого 
слова) і семантичною будовою речення" (10, 10), між словом і художнім 
текстом (II, 179) ("текст як ім’я” чи "ім'я як текст"), між словом і куль
турою ("слово є архетип культури") (12, 380).

Таким чином, бутгсвість ВФ слова ("що є ВФ слова". "ВФ як така". 
"ВФ як окреме, відмінне від іншого", "ВФ як існування чогось") розкри
вається через інтерпарадигмагичні відношення. "Філософія" ВФ слова ба
зується на "парадигматичній плюралістичності" концепції, згідно з якою 
ВФ слова, яка відзначається в першу чергу "іменним" характером, може 
розглядатися і як "точка переломлення" (параметрів) інших категорій і 
аспектів мови - предикагних і егоцентричних (точніше, "комунікативно- 
центричних") (13, 124, 125), оскільки онтологія у своїй настанові на 
розкриття сутності "буття як такого" вимаг ає розгляду усього, що лягає 
на канву онтологічної проблематики. Визначення сутності ВФ слова, як і 
усього існуючого, невіддільне від способів і форм її існування, тобто від 
розгляду внутрішньої структури тієї сутності, які одні вважають 
матерією, інші - духом, треті - і тим, і іншим; від ВФ інших слів, з якими 
асоціативно вона пов’язується, інтегруючись у мовну картину світу і 
формуючи цим самим певний когнітичний аспект епістеми (Фуко).

ВФ слова як суто мовне (конкретно-наукове) явище, включаючись у 
"ггограничні сфери") філософія, психологія, культурологія, міфологія, 
літературознавство та ін ), виявляє ті онтологічні властивості, які в межах 
одного гносеологічного ракурсу не були видимими: протяжність, 
багатовимірність, поліфонічність.

Оскільки парадигма як спосіб упорядкування явищ, як їх 
пізнавальна перспектива задає "спільновимірність" явищам лише під 
одним кутом бачення, а епістема як історично змінна структура, яка задає 
умови реалізації різноманітних концепцій, думок, пог лядів внутрішньою 
єдність форм мислення, спільним принципом упорядкування і 
"взаємовимірності" явищ у певному культурно-часовому періоді (тобто на 
дуже широкому культурно-філософському фоні), то інтерпарадигматична 
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рамка, знаходячись у проміжку між цими величинами, дозволяє 
розглядати окреме явище "методом перехресних кореляцій", маючи на 
увазі різноманітні кореляції певного аспекту мовного явища і 
лінгвофілософських ідей, у світлі яких воно розглядається (13, 119).

Відоме явище через можливість нових інтерпретацій і виявляє ті 
приховані ознаки, які, як уже згадувалось, могли стати явними лише в 
різнопарадиг магичиому оточенні. У такому контексті ВФ слова розкри
вається не тільки в ракурсі "філософії імені", але й "філософії предиката" і 
"філософії егоцентричних слів". Для повноти розкриття суті явища ("що 
воно є") деякі вчені пропонують розг лядати його г через призму четвертої 
парадигми - парадигми простору, оскільки "може бути декілька суб'єкти
вних просторів у висловлюванні одного і того ж індивіда" (14, 38), що 
суттєво впливатиме на результати аналізу дискурсу. Хоча ВФ слова у 
структурі художнього тексту і залежатиме від позиції і характеру су
б’єкта, від "мікрополів суб’єктності" - місць, де найбільше маніфестує гься 
дія суб’єкта, і сутність її розкриватиметься і через феномен структури 
"суб’єкт" - "об’єкт", вважаємо за необхідне обмежитись "дією" трьох па
радигм, бо "інтерпарадигматична" інтерпретація ВФ слова уже передба
чає "вилив" простору і часу, вона не мислиться поза поняттям "суб’єкт" - 
індивід, здатний до самопізнання і до аперценції, у якому онтологічно 
закладено здатність структурувати дійсність, "переводити" її в процесі 
смислоутворення і його екстеріоризації у елементи мови.

Звичайно, "як історія самих концепцій, так і система їх 
протиставлень іншим к о н ц еп ц іям  не одні і ті ж усюди, вони залежать від 
країни, або, точніше, від тієї чи іншої культурної традиції" (14, 49). І це 
закономірно, бо "коди будь-якої культури, що керують її мовою, її 
схемами сприйняття, її обмінами, її формами вираження і відтворення, її 
цінностями, ієрархією її практик" (15, 33), не тільки впливають на 
співвідношення "слів і речей", але й на формування у суб'єкта лінгво- 
креатичного мислення - особливого типу ментальної діяльності, спрямо
ваної і на оточуючу дійсність, і на наявні ресурси мови, діяльності, яка у 
кожній мові витворює свій образ світу.

ВФ слова як форма змісту, що завжди подасться у модальній
зверненості до чогось, як смисл, що виражає відношення до іншого
("іншості") і не мислиться в бутті поза ним, як семантичний складник
слова, в якому ще зберігається "жар життєвої ситуації", що породила



його" (Ортега-і-Гасет), сотні, тисячі разів виступаючи точкою експозиції 
у безмежному просторі людського пізнання, є "постійноприсугньою” у 
моделюванні загальнонародного бачення світу. Вона витворює штрихи 
того образу, в якому відбивається "індивідуальний характер нації", і в 
якому, як і в усьому індивідуальному, "різноманіття способів, з 
допомогою яких дане може проявлятися у все нових і нових визначеннях, 
доходить до безконечності" (16, 101).

Якби ВФ слова містила у собі лише квант певної інформації, а не 
виражала творчу енергію суб'єктивного мислення, якби слово посе
редництвом ВФ відбивало у собі лише акт пізнання і не "освітлювалось" 
його внутрішнім сяйвом, ВФ слова не могла б брати участь у створенні 
того "поля резонації", яке і озвучує у кожній мові національну картину 
світу і саме яке дозволяє ВФ слова трансформуватись у внутрішню форму 
мови, і навпаки - представляти її у кожному окремому випадку.

Таким чином, концепт "ВФ слова" тісно пов'язаний з ідеєю 
"енергейї", з постійнодіючою роботою духу, з формуванням "духовного 
начала взагалі"; "виключна яскравість і наочність уявлень, глибина 
проникнення в суть поняття, здатність відразу схоплювати у ньому най
характернішу ознаку, жвавість і творча сила уяви, потяг до правильно 
зрозумілої гармонії і ритму в звуках" (16, 50) - все те, іцо відкриває 
індивіду безмежні можливості до освоєння зовнішнього світу посеред
ництвом слова і його ВФ.

Процес пізнання, взятий в аспекті об'єктивації, тобто як перехід і 
повторення етапів, що кожен раз відтворюються в контексті нового 
становлення, направляється і на внутрішній світ людини - її роздуми, 
аксіологічні орієнтації, переживання, - і на так званий "третій світ" - світ 
знань, результатів духовног о життя людини. Простежити онтогенез меха
нізму концептуалізації важко, але оскільки він також базується на психо- 
лого-фізіологічних функціях оргаггізму, окремі з яких мають здатність 
редукуватися, тобто гак само, як і при повторному сприйнятті предмета, 
людина "утримує" в свідомості його найбільш зггачимі, інформаційно 
насичені, диференційні точки (17, 51), які й утворюють мінімум 
диференційних ознак для впізнання предмета (образу), які пізніше переко- 
довуються у чуттєво сприймаючу форму (звуковий комплекс), так і при 
"концептуалізації концептуального", коли мислення відірване від 
конкретної ситуації і спрямоване на породження нових смислових 
зв'язків, виокремлення властивостей від предметів чи живих істот, станів

гн відчуттів здійснюється у процесі відштовхування від "значимих точок" 
• предмегних (субстанціональних) чи "абстрактних" констант. Виникнен
ня иозаситуативних уявлень причинно-наслідкових зв'язків і дає поетап
ність такого виокремлення: спочатку предикатів першого порядку, потім 
другого і т.д. - відповідно до сукупності асоціацій, що виникли на базі 
вже існуючих понять, закріплених у мові у формі значень, і відповідно до 
можливостей мови формувати те чи інше лексичне значення "з тим чи 
іншим співвідношенням дескриптивних (ідентифікуючих) і аналітичних 
елементів" (18, 69), і з тією чи іншою "вагою" ВФ слова у його структурі. 
Наявність ВФ слова і в структурі ідентифікуючих значень, і значень 
аналітичних (реляційних), тобто в межах і предмегного, і понятійного 
континуумів є закономірною, бо ВФ слова є таким мовним конституег- 
ном, через який у слові здійснюється акт пізнання і який завдяки "реляти- 
візації" системи значень "окремих елементів мови" відносно системи знан
ня (концептів) на основі асоціативного мислення" (18, 68) дозволяє вийти 
за межі емпіричного досвіду від явища до сугності, від досвіду - до знання 
у і до концептуальної картини світу. 1 хоча виокремити результати 
психічної діяльності не завжди просто і майже неможливо відмежувати 
перебіги психічних станів з метою їх опредмечення (номінації), оскільки 
вони, пов'язуючись динамічним інтеграційним зв’язком, існують не 
лінійно, а концентровано, накладаючись один на одного, зливаючись у 
"потік свідомості", хоча ті сфери діяльності, що пов’язуються із світом 
психіки, знання, культурно-історичних і аксіологічних домінант, не 
базуються на сутностях, локалізованих у часі і просторі, тобто ВФ слова 
не може акцентувати на якій-небудь конкретні ознаці предмета, що 
стосується його форми, диспозиції, кольору, розмірів і т.д., - все ж гаки 
конструювання цих світів здійснюється за аналогом предметного, і 
принцип "дії" ВФ слова не міняється. Він "вплітається" у дію тих 
фундаментальних принципів, що визначають діяльніегь мислення і 
забезпечують кожній людині неповторність бачення.

ВФ слова і тут окреслює тон смисловий канал, по якому піде русло 
номінації, і хоч цей процес опосередкований, вторинний (принцип дії 
формули "думаю, що думаю": наявне подвійне переломлення в мові і ми
сленні) і моделювання абстрактного за образом конкретного уже містить 
первинний кут зміщення (переосмислення мовних явищ і їх зв’язків - це 
порушення норм, раніше закладених в основу метафоричної чи метоні
мічної баз), ВФ слова не міняє характер. Звичайно, це не першообраз - 
еіідос, не феномен, первинно мотивований річчю, "себе - в - собі - самому



- показуючий" (Хайдеггер), і тут, так само, як і в словах з конкретним 
значенням, ВФ відсилає за межі зовнішньої форми мовної одиниці, бо 
якою б вдалою не була зовнішня форма, вона "ніколи не встигає за тим, 
що пробуджується нею до життя" (20, 65), ВФ слова і тут є "бачення щось 
у якості дещо" (20, 122), яке витікає із прагматично-ціннісної життєвої 
цілісності сприйняття. Нарешті, і тут вона допомагає людині творити 
своє вираження буття, "возвеличувати речі до сфери духу", який "кожний 
раз перестрибує граючи з рівня матеріального на рівень думки, 
створюючи образ, метафору, в якій міститься прихована іра слів" (21, 14).

Розвиваючись в напрямку магістрального розвитку мовного змісту - 
від конкретного до абстрактного, ВФ по-різному виявляє свою "живу
чість" у слові. Вона може частково редукуватись ("внутрішньо-формна 
редукція"), тобто характеризуватись різною віддаленістю від періио- 
образу, від того, що ретроспективно вона виражала, - від етимону (від 
себе первинної, віддаленої у часі), в якому і міститься "зразок слова уже 
як саме слова, а не просто звука" (4, 38).

ВФ слова може повністю "згасати", заміняючись новою ВФ, тобто 
виводити слова на нову стадію розвитку - виявляти в ньому новий "кон
центр". І кожний момент зміни ВФ слова - це нове "явлення" слова, це но
вий "розквіт словесної енергії духу" (22, 112), свідчення його сили і життя. 
Зміна ВФ слова - це зміщення акцентів у пізнавальному процесі, який (як 
поступ думки) є водночас "повернення назад в основу, до первісного і 
істинного" (2, Т.1, 127), до первинної ВФ слова, в якій потенціально 
закладена і "правомірність входження слова у лоно всесвітньої думки" (22, 
112) (когнітивнологічна предикація), і самореалізація самопізнання 
суб’єкта, що фіксує і загальнозначиме, постійне, і ситуативне, випадкове у 
їх взаємодії; і глибинна єдність відношень різнорівневих одиниць, що 
формуватиме "рівень тексту", тобто ВФ слова як вияв буття мови в 
своєму бутті (за М.Хайдеггером) може сказати про це буття. Виражаючи 
компоненти індивідуальної (і колективної) самосвідомості, проектуючись 
(цією ж свідомістю) на різні способи сприйнячтя світу - феноменологічний 
(предметно-денотативний) і ноуменологічний (абстрактно-понятійний), а 
у зв’язку з цим акумулюючи різне бачення суб’єктом об’єкта - 1) "як він 
про-являється?", "як, в якій формі являється свідомості?" (23, 95-96) - і 2) 
"що він таке?", - ВФ слова завжди перебуває (і особливо в художньому 
тексті) на стику дії "різномотивуючих сил" (7, 303), що викладається в 
Хайдсгтерівську концепцію "розриву" (Riss): нове - і старе; відоме - 
невідоме, просте - і складне; цілісне - і дискретне; схоже - і не схоже; ней-

тральнс - і експресивне; генетично укорінене, локалізоване - і безмежне у 
часі і просторі, іменоване - і безіменне, ігрове - і серйозне, "Суперечка", 
"розрив", "згин", "дублювання", "подвоєння", "складка" - цс те, що 
розмежовує і з’єднує, розрізнює і розрізнюється. Окреслюючи одне (інше, 
відмінне, окреме), згин одночасно входить у наступне. Подвійність згину - 
входження його у два виміри - цс, тим самим, виокремлення, розрив, який 
"утягує (reisst) нротиставлюванс у походження їх єдності із спільної 
основи. Тому він - основоположний начерк (Grundriss), розчерк (Aur- 
riss), що накидає основні шляхи просвітлення сущого" (7, 303). 
Вслухаймось у звучання слів: безсмертник, берегиня, любисток, писанка, 
подружжя, чорнобривець. "Просвітлення" змісту у кожному з них здій
снює ВФ слова. Вона висвічує "гру згинів", виявляючи ігрихований вимір 
слова - ту прадавню гармонію буття і сказаного слова, яка відшаровує 
стереотипність, буденність, наближаючи нас до сутності речі, а не тільки 
до значення слова. "Гра згину" не завжди передбачувана, бо гра вільна. 
Це не є "щоденне" життя і життя як такс. Вона швидше вихід із рамок 
цього життя" (21, 18) у інший вимір, де мить переходить у вічність, бо 
створене грою в цю мить може залишатися нащадкам як "певне" духовне 
творіння чи цінність" (21, 20), і як певна культурна форма цього духов
ного вона може відтворюватися.

Локальний світ інтсрсуб’єктивності - екзистенційний стан людини - у 
кожну мить існування може визначати іншу мотивуючу ознаку, а один і 
той же фраг мент дійсності знаходит и різне конституювання (визначальне 
в семантичній структурі слова на І ступені словоутворсння може 
втрачатися на інших); по-друге, час як фундаментальна вбудованість в 
онтолог ічну концепцію житія знаходить своє вираження на мовному 
рівні: тс, що було "живою" ВФ стає етимоном; новий досвід вимаг ає саме 
тих форм, які дають "мовний" розвиток буттю, а окреме, вибране 
номінатором, не завжди стає спів-вибором спільноти (слово, не ставши 
фактом системи мови, практично не дає похідних). По-третє, хоча кож
ний акт о-мовлення дійсності характеризується загальними закономірно
стями, процес називання - не унітарний феномен, а гомогенна співбуттє- 
вість мовних форм: одне просвічується в іншому. Оскільки і "цс" і "інше" 
мають різну природу, "відсвіти" в слові будуть неоднаковими (можна б 
сказати, твірне і похідне, "виконуючи" різні смислові завдання, 
характеризуються різними словотворчими засобами, і, головне, 
базуються на одиницях, що мають різний словотвірний і ггсихолог о-соціо-



культурний потенціали, а цс не може не впливати на ієрархію значень і їх 
компонентів, в т.ч. і ВФ слова, у семантичній структурі мовної одиниці).

Таким чином, буття ВФ слова, проявляючись через суто мовну 
площину, виходить за її межі - у буття взагалі. ВФ слова "вкорінена" у 
світ і відбиває у слові як результат акту пізнання новин виток буття, 
новий ракурс осягнення дійсності.

Як частковий прояв сущого ВФ слова с момент самоусвідомлення, 
самозаглиблення, саморозуміння людини: у смислі "про-явленому" вона 
розкриває, приховуючи, множинність інтерпретацій, тобто, характери
зуючись денотативною співвіднесеністю, здатністю відбивати окремі 
сторони об’єкта, у художньому тексті ВФ слова має властивість 
"розгортатися": вона не є незмінна даність (хоча ядро її - константа), а 
універсальна можливість змінності.

Як внутрішнє мотивування слова ВФ містить в собі його семантич
ний потенціал, його здатність до актуалізації, до "відкритості існування"; 
як ретроспективне пра-значення {етимон, мотив називання), вона несе в 
собі пра-образи, в яких закладено "вроджені можливості уявлень" 
людини.

Отже, буття ВФ слова ("що є ВФ слова") невіддільне від "як вона 
існує". Через слово, речення, контекст переломлюючись через емоції, 
прагнення людини, її раціоналістичні і емоційно-оцінні настанови, ВФ 
слова сприяє розкриттю не пізнаного; будучи онтологічно зорієнтованою 
на дійсність, вона проявляє досі не-виказане, не-висловлснс, особливе 
суще, яке о-значуючись, о-мовлюючись, перетворюється із речі-в-собі у 
річ-для-нас.
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З.К арп ен к о

ЦІННІСНІ ВИМІРИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ с в ід о м о с т і

Проблема свідомості як унікального феномену людської психіки зав
жди вважалася важкодоступною, а інтелектуальні спокуси висловитися з 
приводу її структури, функцій та розвитку часто-густо оберталися черго
вими науковими спекуляціями. В даній статті ми не ставимо собі за мсту 
проаналізувати багатовікову історію дослідження свідомості. Завдання 
полягає в тому, щоб ризикнути запропонувати аксіологічну модель 
індивідуальної свідомості з позицій відстоюваної нами гуманітарної 
психології {10, 11).

Насамперед нагадаємо, що в радянській психологічній науці майже 
канонічним було визначення свідомості як вищої, властивої тільки людині 
і зв’язаної з мовленням функції мозку, яка полягає в узагальненому, 
оціночному і цілеспрямованому відображенні і конструктивно-творчому 
перетворенні дійсності, в попередній мислительній побудові дій і 
передбаченні їх результатів, в розумному регулюванні і саморег улюванні 
поведінки людини (16). Не важко помітити, що дане розуміння свідомості 
констатує її вторинність буття, оскільки виходить з хибної антитези 
об’єкта суб’єкту.

Таке протиставлення гранично загострене формулою біхевіоризму; 
8-»ІІ (стимул визначає реакцію). Його вітчизняний варіант, 
репрезентований теорією діяльності, також визначає суб’єктивність 
людини (мотиваційно-смислову сферу, свідомість, характер тощо) 
результатом матеріально-предметної діяльності.

Фрейдизм, як відомо, перетворює людану в арену боротьби підсві
домих потягів, затятого протистояння інстинктів і "культурно прищепле
ної" моралі. На "Еге", «відомість індивіда покладається непомірно важка і 
невдячна робота для примирення захланного підсвідомого і репресивного 
надсвідомого, що нерідко приводить до невротизації особи (18).

В обох випадках маємо справу із заданністю (біологічною-фрей- 
дизм чи соціальною-біхевіоризм). Обидві концепції, по суті своїй механі
стичні, виключають самодєтермінацію як свідоме волевиявлення людини

ч кола своїх наукових інтересів. Такі метологічні засади зумовлюють 
об'єктний підхід до вивчення природи психічного та свідомості людини.

Іптрасуб'ектннй підхід представлений персоналістськими вченнями 
здебільшого зарубіжних психологів гуманістичного напрямку (Г.Олпорт, 
Л.Маслоу, К.Роджсрс, Е.Фромм, А.Менегетті та ін.), котрі вбачають у 
смислі таку суб’єктивну цінність або переживане знання сприйманої 
ситуації, що виступає одиницею свідомості і пов’язане здебільшого з 
актуальними переживаннями ("тут і тепер"). В гуманістичній психології 
смисл виступає ідеальною формою, яка існує потенційно (віртуально) у 
вигляді вродженого прагнення до більшої соціальної зрілості 
(К.Роджерс), самоактуалізації (А.Маслоу), реалізації божественного 
задуму (ін се - в А.Менегетті) тощо й тим не менш реально і готує людину 
до самостійного діяння, усвідомленого вибору об’єктивних життєвих 
цінностей. Інірасуб’єкпшй підхід визнає існування мотиваційно- 
смислових ліній, які лише "прояснюються" свідомістю в якості постійної 
саморозвивальної домінанти людини. Отже, йдеться про вродженість її 
духовного потенціалу. Настала пора і вітчизняній психології повернути 
старі, зганьблені марксизмом категорії, як-от дух, зрозумілий як 
іманентна здатність людини до вільного діяння, вчинку, і духовність як 
системне психічне утворення і вище породження особистості, 
репрезентоване її ціннісно-смисловою свідомістю.

В центрі інтерсуЄектпого підходу (інтеракціоністські концепції 
М.Мід, Е.Бсрна, Ф.Пєрлза та ін., культурно-історична теорія 
Л.Внготського) перебуває процес смислопородження в результаті 
знаково опосередкованого спілкування, який, однак, виявляється 
епіфеноменом (супутником, побічним продуктом) суспільно розподіленої 
праці. Звідси випливає, що свідомість "конструюється" полем 
міжіндивідних стосунків. Суб’єктивні ж витоки зустрічної активності 
взаємодіючих індивідів залишаються в тіні.

Метасуб’єктнмй підхід до вивчення свідомості людини представле
ний екзистенціальною (В.Франкл, Р.Ассаджолі) і особливо трансперсо
нальною психологією (С.Гроф, К.Уілбср та ін.). В ньому стверджується, 
іцо свідомість та еквівалентний ій філософський конструкт - духовність - є 
надособистісними психічними утвореннями й існують об’єктивно у 
вигляді універсальних життєвих цінностей, Абсолюту, Бога. Отже, 
причетність людини до трансцедентних можливостей очевидна, адже вона



- частка природи. Метасуб’єктний підхід вперше ставить проблему росту 
людини як суб’єкта космічного рівня (4, 16, 7).

З вищенаведених міркувань видно, що жоден з методологічних під
ходів не пориває з логічним протиставленням суб’єкта об’аау. Об’єктний 
підхід утверджує конкретного індивіда пасивним агентом соціальних 
маніпуляцій, а різні іпостасі суб’єктного підходу мають свої гносеологічні 
обмеження. Так, в інтрасуб’єктному підході індивід як діючий суб'єкт 
фактично обходиться без об’єкта. Така своєрідна "гординя духу" зжива
ється метасуб’єктним підходом, де індивід притягується цінностями 
вищого порядку, що існують поза ним. Фактично це означає, що людина 
сама перетворюється в об’єкт впливу абсолютного суб’єкта. В 
інтерсуб’єктному підході обмін особи сисно значущою символікою 
набуває самодостатноього значення, а роль свідомості зводиться до 
обслуговування діалогу деякого містичного суб’єкта, який утворюється з 
об’єктних маніфестацій взаємодіючих індивідів.

Ми підтримуємо ідею, вперше проголошену Б.Братусем (5), про 
побудову гуманітарної психології як спроби подолання контроверзи 
глибинної (насамперед фрейдизм і споріднені з ним теорії), вершинної 
(гуманістична, трансперсональна психологія) і, образно кажучи, середин
ної психології (біхевіоризм, інтеракціонізм). Новостворювана метанаука 
претендує на роль методологічної платформи психології завдяки 
інтеграції різних персоналістських вчень з позицій системного підходу.

Синтезування гуманітарної психології з "будівельних блоків" інших 
психологічних і навіть ширше - культурно-антропологічних теорій на ділі 
могло б обернутися подоланням методологічної несумісності об'єктного, 
інтра-, інтер- і метасуб'єктного підходів і в плані визначення загальнотео
ретичного статусу категорії свідомості.

В основу побудови аксіологічної моделі індивідуальної свідомості 
покладено ідею системологічного моделювання ососбистості В.Богда- 
нова (6). її модифікація стосовно предмета нашого дослідження передба
чає співвідношення функціональних особливостей індивіда, які характе
ризують його як суб’єкта діяльності, із змістовними особливостями 
індивіда, які характеризують його як особистість. Суб’єктні якості 
окремої людини традиційно розбивають на три класи: темперамент, 
характер, здібності або потребово-мотиваційна, пізнавальна і вольова 
сфери (Р Мейлі, А.Томас, С.Рубінштейн та ін.) - (9).

Змістовна характеристика людини включає визначення її як 
особистості і зумовлюється спрямованістю її житгєвих або ціннісно- 
смислових відношень (С.Рубінштейн, О.Леонтьєв, В.Мясищев, К.Абуль- 
хинова-Славська, О.Асмолов, М.Пнзбургга ін ). ІІри цьому відзначаєть
ся, що динамічна система смислових утворень є констатуючою підставою 
особистості (3). В ролі смислових утворень можуть виступати різнома
нітні інтереси, переконання, ідеали, вподобання тощо, які виражають 
ставлення людини до оточуючих її життєвих обставин з точки зору їх 
відповідності потребам конкретного індивіда. Смислові утворення мо
жуть усвідомлюватися ним чи не усвідомлюватися і загалом являють 
собою диспозицію соціальної поведінки - готовність сприймати, оціню
вати і діяти відповідним чином в ситуації, що здатна актуалізувати ту чи 
іншу потребу. Диспозиціями найвищого рангу є смисмлоутворювальні 
мотиви або ціннісні орієнтації, які спонукають до усвідомленого вибору 
цілей і засобів діяльності і мають ірикомпонентну структуру: емоційний, 
пізнавальний та вольовий складники.

Таким чином, ('володіння індивідом своєю мотиваційно-смисловою 
сферою означає її усвідомлення, котре виступає механізмом самовизна
чення особистості. Результатом такого усвідомлення є трансформація 
особистісних смислів у ціннісні орієнтації, що становлять найвищий рі
вень диспозиційної структури особистості.

Звернення до диспозиції як ще одного теоретичного конструкту в за
гальній канві міркувань про структ уру індивідуальної свідомості вмотиво
ване попередніми міркуваннями про необхідність інтегративного (гумані
тарного) підходу до вивчення особистості. Поняття диспозиції є досить 
шкою психологічною абстракцією, яка, крім того, легко операціоналізу- 
(ться, про що засвідчили дослідження В.Ядова (20) та ін., в тому числі й 
автора цієї зауваги (9). Дане поняття скасовує постулат безпосередності, 
•шкорінений в антитезі "суб’єкт-об’єкт" і спрямовує інтелектуальний по
шук на знаходження комплементарних (взаємодоповнюючих, діалогічних 
міжособистісних взаємодій як умови саморозвитку індивіда.

Системний аналіз індивідуальної свідомості дозволяє виділити базо
ві ціннісні орієнтації особистості в структурі її життєдіяльності, які ієрар- 
хізуються за мірою включеності людини в суспільні відносини. 
Визначеним при цьому рівням "індивід", "група", "суспільство" відпові
дають ціннісні орієнтації, що виражають спрямованість особистості на ту



чи іншу духовну цінність, яка реалізується в конкретній соціальній ситуа
ції. Так, цінностями індивідуального рівня буття людини с істина, любов і 
доцільність або користь, які досягаються в пізнавальній, комунікативній і 
практично-перетворювальній діяльності (М.Каган - 8). Цінністю функціо
нування індивіда в ірупі виступає добро як об’єктивна основа моральної 
за змістом і сумісної за формою діяльності. Вершинною цінністю люд
ської екзистенції, що стверджує її суспільну вартість, є творчість (17, 19).

Присвоєння особистістю цих цінностей пов'язане з ієрархізацією 
смислоутворювальних мотивів діяльності А це означає, що істинне само
визначення особистості передбачає відповідь на запитання "Для чого?", 
яку індивід отримує при усвідомленні мотиву, пов’язаному з тією чи 
іншою духовною цінністю - істини, добра, творчості тощо.

Згідно принципу логічного перетину ознак в багатомірній класи
фікації можливе встановлення паралелей між раніше виділеними суб’єкт
ними властивостями індивіда та його смисловими утвореннями. При 
цьому мотиви діяльності, стрижнем яких є потреби, відповідають емо
ційним компонентам ціннісних орієнтацій (символічно - "хочу"), здібності 
пов’язані з пізнавальними компонентами ("можу"), а характер і темпера
мент з вольовими ("є", "маю"). Дані властивості виконують функції само- 
актуалізації (мотиви), самоствердження (здібності) і самовираження 
(темперамент і характер).

Використовуючи ідею О.Асмолова про установку (різновид диспо
зиції), як стабілізатор діяльності, пов’язану з тим чи іншим її об’єктивним 
фактором, можна визначити таку систему диспозиційних (смислових) 
утворень особистості. По-перше, це смислові і часові цілі життєдіяльно
сті, пов’язані з фундаментальними цінностями буття. Смислові установки, 
які відповідають рівневі цілісної життєдіяльності і мають суспільне зна
чення, ми символічно назвали компонентом "буду". У феноменологічному 
плані даний компонент відкривається переживаннями естетичного поряд
ку - медитації, екстазу, натхнення та різних відтінків сприймання за шка
лою "прекрасне - потворне". Па рівні колективу функціонують цільові 
установки, оскільки спільна мета є згрунтовуючим фактором колективу 
(А.Петровський та ін.). Умови його функціонування породжують 
компонент "мушу", який інтеїрує морально-смислові переживання особи
стості (почуття відповідальності, совість). Рівень індивідуальної діяльності 
забезпечується операціональними установками особистості і ироявляєть- 
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ся в компоненті "треба", який реалізується в нормовідповідній поведінці і 
супроводжується переживаннями обов’язку, честі, провини, самоповаги, 
самовдоволення.

Таким чином, диспозиційно-смислові утворення особистості з струк
турно-логічної точки зору можуть бути представлені компонентами 
“треба", "мушу", "буду”, що виражають різну міру прийняття мотиву 
особистістю. Компоненти "хочу", "можу", "маю”, або "є" репрезентують 
суб'єктивні властивості індивіда (мотиви-спонукання, здібності, темпера
мент і характер), що уможливлюють функціонування ціннісно-смислові 
свідомості особистості.

С т р у к т у р а  ц і н н і с н о ї  с в і д о м о с т і  о с о б и с т о с т і

I - інтраіндивідний рівень функціонування ціннісної свідомості;
II - інтеріндивідний рівень функціонування ціннісної свідомості;
ІП - мстаіндивідний рівень функціоування ціннісної свідомості.
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л. ОВСЯНЕЦЬКА

ПСИХОЛОГІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО 
СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА

Професійна діяльність спеціаліста з вищою освітою як багатоіранне 
мни ще. кінцева мета якого моделювання, висуває певні вимоги до самого 
процесу дослідження: діяльність спеціаліста повинна бути проаналізова- 
ни, вивчена і описана в таких ії проявах, які можуть бути враховані і 
|>еалізовані у вузівській підготовці. Такими сторонами або предметами 
діяльності, через детальне вивчення яких вона може бути достатньо 
адекватно описана, на наш погляд є проблеми, які вирішує спеціаліст, 
нішіня, вміння, навички, які при цьому використовує, функції, які виконує 
на своєму робочому місці, і конкретні типи діяльності, в яких реально 
ниражена його робота. Формування такої моделі знаходиться у прямому 
підношенні до процесу прогнозування. Можливості щодо передбачення 
шконів науки повного мірою розкриваються в рамках наукових теорій, 
елементами яких вони є. В літературі виділяються такі основні функції 
наукової теорії: описова, пояснююча, передбачуюча. Основу цієї класи
фікації складають пізнавальні процеси: опис, пояснення, передбачення. 
Опис володіє своєрідним гносеологічним статусом, основна особливість 
якого визначається проміжним положенням між досвідом і поясненням, 
яке воно займає в процесі наукового дослідження. Саме тому він є не
обхідним, своєрідним моментом відображення дійсності на емпіричному і 
ішретичному рівнях пізнання.

Разом з тим найбільш суттєвою особливістю опису є те, що він 
иідображає дійсність пасивно. Тому теорія, яка базується на ньому, не 
може бути достатньою основою для наукового передбачення. Для всіх 
иидів наукового пояснення існує одне головне завдання - розкриття суті 
об'єкта дослідження, встановлення причин тих чи інших явищ. Пояснення 
г необхідною умовою наукового передбачення. Саме ця потенційна 
передбачуюча сила надає науковому поясненню значущість. Щоб 
ціленагіравлено впливати на суспільні процеси необхідно насамперед 
мміти пояснювати їх. Тому пояснення відіграє велику роль у науковому



пізнанні, хоча і не є його самоціллю. Між поняттями "пояснення" і 
"передбачення" є суттєва різниця. Поясненню підлягають всі встановлені 
наукою факти і явища, а також події, які відбуваються в теперішньому 
часі або вже відбулися в минулому. Передбачення має справу з 
майбутнім. За своєю формою передбачення е перехід думки людини за 
межі даного емпіричного знання в галузь емпірично не освоєну. 
Успішність цього переходу багато в чому залежить від того, наскільки 
сильно виражені в тій чи іншій теорії, які відносяться до даної предметної 
галузі, її можливості до передбачення. Тому теорія, оскільки вона 
претендує бути істинно науковою, не може обмежуватись тільки 
функціями опису і пояснення, її розвиток повинен розглядатися під кутом 
зору можливості використання з метою наукового передбачення.

Важливу роль у становленні наукових законів відіграє гіпотеза - 
науково обгрунтоване передбачення невідомих явищ, зв’язків між ними, 
причин виникнення і закономірностей розвитку. Одне і те ж припущення 
у різних відношеннях може виступати і як гіпотеза, і як передбачення 
Різниця між цими поняттями полягає в тому, що гіпотеза як припущення - 
посилення умовиводу (висновків), а передбачення як припущення - вис
новок умовиводу. Тому гіпотеза й передбачення знаходяться у процесі 
пізнання в нерозривній єдності. Вивчаючи явища прогнозу у процесі 
наукового пізнання, А.Бауер, В.Ейхгорн наголошують: "Наука, яка не 
допускає прогнозів, є чистою гіпотезою і не заслуговує називатись 
наукою..." Наукове передбачення важливе не саме по собі, не для того, 
щоб пасивно спостерігати можливі варіанти майбутнього, а насамперед 
для того, щоб це майбутнє можна було планувати, управляти ним. Тому 
на передній план більш активно висувається нова наукова дисципліна - 
прогностика, яка вивчає закономірності процесу вироблення прогнозів у 
різних галузях наукових знань (1,9).

Філософська енциклопедія трактує поняття прогнозу як визначення 
тенденцій і перспектив розвитку тих чи інших процесів на основі даних 
про їх минулий і теперешній стан. Прогонозування - процес наукового пе
редбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі його мину
лого і сучасного; систематична, науково обгрунтована інформація про 
якісний і кількісний характер розвитку цього предмета чи явища в пер
спективному періоді. Результатом прогнозування с гірогноз-знання про 
майбутній і ймовірний розвиток сьогочасних тенденцій. У філософському 
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словнику прогнозування (грецьк. prognosis) розглядається як різновид на
укового передбачення, спеціальне дослідження перспектив певних явищ. 
У соціологічний літературі прогнозування інтерпретується як досліджен
ня динаміки, перспектив розвитку соціальних процесів і явищ з метою 
Підвищення наукової обгрунтованості і ефективності соціального плану- 
Шіння, проектування, управління.

На відміну від прогнозу, який розглядається як результат наукового 
передбачення і вимагає більш-менш точної вказівки на просторово- 
часовий інтервал, в середині якого відбувається прогнозуюча подія, 
поняття "прогнозування" трактується як процес отримання випереджу
ючої інформації, що передбачає використання тих чи інших прогностич
них методів і процедур, як вид пізнавальної діяльності людини, спрямова
ний на формулювання прогнозів розвитку об'єктів. Отриману інформацію 
можна включити як складову частину в загальний масив інформації, 
необхідний для виробництва того чи іншого комплексного прогнозу; во
на може використовуватись для розширення і поглиблення отриманих 
знань про той чи інший об'єкт, процес, явище, служити одним із критеріїв 
правильності прийняття рішень, сприяти формуванню наукових законів 
їв теорій, висуненню нових гіпотез.

Психологічне прогнозування, як галузь наукового прогнозування 
особливо гостро потребує розробки методологічних проблем. В останні 
роки загальним методологічним проблемам наукового прогнозування 
приділяють увагу І.Бестужев-Лада, Б.Кузнєцов, В.Лісічкін, Д.Гвішиані, 
Г.Глєзерман, К.Руденко, Я.І Іспанський, А.Бауер, Г.Шульцс, А.Брушлін- 
ський та ін. До проблеми прогнозування, побудови профільної моделі 
спеціаліста звертаються С.Максименко (навчальна модель професійної 
діяльност і), А.Ткаченко, І .Ждано» (моделювання професійної діяльності), 
Л.Орбан (акмеологічний підхід до проблеми професійного становлення 
спеціаліста), В.Карпухін (прогнозування освіти і пізнавальна активність 
студентів), В.Казміренко (побудова діяльнісно-особистісної моделі спеціа
ліста технічного профілю), Л.Регуш, М.Сметанський (прогнозування 
педагогічних явищ), М.Корнев, М.Нечаєв (прогностична модель спеціа
ліста з вищою освітою), Б.Андрієвський, Б.Гершунський, С.Приходнюк, 
І’.Скульський (прогнозування педагогічних явищ), І.Бестужев-Лада, 
В.Богданов, Є.Кузьмін, В.Циба (комплексне дослідження у процесі 
моделювання діяльності спеціаліста) та ін.



До проблеми соціально-психологічного прогнозування звертаються 
Б.Федоришин (професійна психопрогностика), О.Бодальов (соціальна 
психологія і соціальне планування), М.Обозов (соціально-психологічний 
підхід у професійній підготовці студентів), Ю.Ємельянов (проектування 
міжособистісних ситуацій) та ін.

Розробка прогностичної моделі спеціаліста - один із важливих нап
рямів теоретичних і прикладних психолого-педагогічних досліджень ву
зівського навчально-виховного процесу. Модель насамперед повинна бу
ти засобом, що описує шляхи розвитку тієї галузі, в якій працює даний 
спеціаліст. Саме це, насамперед, визначає наповнення навчального про
цесу, тобто ті знання і вміння, які повинен отримати випускник вузу. Чим 
глибшу перспективу матиме вуз, чим кваліфікованіших спеціалістів ви
пускатиме.

У трактуванні дефініції "модель" ("моделювання") немає однознач
ного підходу, під якою в одному випадку розуміється характеристика ти
пових задач, в іншому - перелік видів діяльності, або ж - сукупність про
фесійних знань і умінь. Модель спеціаліста - іде певний образ, еталон, іде
ал спеціаліста, який повинен бути реалізований у вузівській підготовці 
для того, щоб випускник відповідав сучасним вимогам професійної діяль
ності. У психологічному словнику моделювання трактується як "взірець" 
(від франц. modele) - дослідження психічних процесів і станів за допомо
гою їх реальних (фізичних) або ідеальних моделей.

Моделювання як метод наукового пізнання грунтується на здатності 
людського розуму абстраі-увати подібні ознаки або властивості у різних 
за природою об'єктів і встановлювати певні відношення між ними. Тією 
чи іншою мірою всі існуючі моделі спеціаліста включають такі пара
метри: вимоги до спеціаліста, які висуває перед ним професійна діяль
ність, необхідні знання і вміння, специфічні соціальні і психологічні якості 
та властивості, що забезпечують ефективну діяльність. Кожний із цих па
раметрів у різних моделях представлений у своєму ракурсі. Соціальні й 
психологічні параметри представлені в наявних моделях досить різнопла
ново. Насамперед вони відображають світоглядні характеристики, що 
орієнтують спеціаліста на вирішення важливих завдань соціального ха
рактеру. Згідно цього виділяються соціальні якості, якими повинен воло
діти випускник вузу (відповідальність, ініціативність, критичність, дис
циплінованість та ін.).

Наступна ірупа якостей і властивостей особистості визначається 
специфікою професії. Вона включає такі якості як: наполегливість, інте
лектуальні характеристики (об'єм пам'яті, здатність до швидкої перебудо
ви). Навність різносторонніх конкретних моделей відображає різні підхо
ди і методи їх побудови. Вони поділяються на дві групи: перша включає 
Моделі, які будуються на базі аналізу діяльності спеціалістів даного про
філю, друга організується на основі ідей перетворення навчального про
цесу. Ці два підходи, широко представлені в літературі, дозволяють виді
лити два типи моделей: модель діяльності і модель підготовки.

Модель діяльності повинна дат и відповідь на питання: яким повинен 
бути спеціаліст, тобто описати, що він повинен знати, вміти робити, яки
ми якостями володіти. Тому не випадкове звернення до сфери діяльності 
спеціалістів, в якій можна отримати дані про те, що вимагається сьогодні 
«ід спеціаліста і які завдання встануть перед ним у ближньому майбут
ньому. Наявність моделі діяльності іце не забезпечує потрібної підготовки 
спеціаліста, оскільки у ній відсутня відповідь на питання: "як цього можна 
досягнути?", тобто всі "нюанси технології" його підготовки.

Галузь вивчення і виховання спеціалістів під цим кутом розгляду 
проблеми базується на правилах, нормах, прийомах, які відрізняються від 
галузі діяльності. Таке положення вимагає розробки спеціального комп
лексу (моделі підготовки), в якому знаходять відображення всі істотні 
сторони вузівської діяльності. Приймаючи за вихідний документ модель 
діяльності, вузівський колектив розпочинає пошук способів реалізації всіх 
її елементів і насамперед шляхів перенесення даних моделі діяльності на 
мову навчального процесу. Це завдання включає багато етапів: від спів- 
«Іднесення загальної структури діяльності спеціаліста з усім процесом 
Підготовки до аналізу конкретних даних для включення їх в елементи 
навчання і виховання.

Типологія прогнозів може будуватись за різними критеріями в 
іялежності від цілей, завдань, об'єктів, предметів, проблем, характеру, 
методів та організації прогнозування. Базовим є проблемно-цільовий 
критерій. Виходячи із типології прогнозів, І.Бестужев-Лада виділяє 
пошукове і нормативне прогнозування. Перше базується на продовженні 
у майбутнє наявних тенденцій при умовному допущенні, що вони не 
будуть змінені засобами управління (2). Його мета - виявлення перспек
тивних проблем, що належать вирішенню. Друге зводиться до визначення



можливих шляхів рішення проблем з метою досягнення бажаного стану 
об'єкта на основі завчасно заданих критеріїв. В основу прогнозування 
вчений кладе гри взаємодоповнюючі джерела інформації про об’єкт дос
лідження: а) оцінка перспектив розвитку майбутнього стану прогнозую
чого явища на основі досвіду, аналогії з відомими вихідними явищами і 
процесами; б) умовне продовження у майбутнє (екстраполяція) тенденцій, 
закономірності розвитку яких в минулому і теперішньому відомі; 8) 
модель майбутнього стану того чи іншого явища, процесу, побудована 
згідно очікуваних змін, перспективи розвитку яких відомі.

Відповідно існують такі основні способи розробки прогнозів:
-  анкетування (інтерв’ю, опитування), експергні оцінки;
-  екстраполяція й інтерполяція - побудова динамічних рядів розвитку 

показників прогнозуючого явища;
-  моделювання - побудова пошукових і нормативних моделей з ураху

ванням вірогідних і бажаних змін прогнозуючого явища (3, 112).
І.Жданов, А. Ткаченко виділяють два типи професійних моделей: 

перший - професійні моделі, орієнтовані на відображення окремої особи
стості і сфери її трудової діяльності (вирішують професійні проблеми 
особистості), другий - професійно-соціальні моделі, орієнтовані на рішен
ня професійних колективів. Серед професійних моделей першого типу 
виділяють: а) моделі професій, б) моделі спеціалістів, в) функціональні 
моделі професійної підготовки. В.Штофф ділить моделі (за формою 
відтворення оригіналу) на два класи: матеріальні і мислячі. До числа 
матеріальних відносить всі ті моделі, які сконструйовані людиною штучно 
або взяті з природи в якості взірців. Мислячі моделі відрізняються тим, 
що вони конструюються у формі мислячих образів. "Будь-який прогноз,- 
пише В.Бестужев-Лада, - ми починаємо з того, що в думці переносим 
(продовжуємо) в майбутнє якесь явище, а закінчуємо тим, що відпюрю- 
ємо це явище в майбутньому по необхідності в більш або менш спроще
ному варіанті - у вигляді моделі. Іншими словами будь-який проі-ноз по 
суті завжди починається з того, що в думці переносим (продовжуємо) в 
майбутнє якесь явище, а закінчуємо тим, що відтворюємо це явище в 
майбутньому по необхідності в більш або менш спрощеному варіанті - у 
вигляді моделі. Іншими словами, будь-який прогноз по суті завжди почи
нається з екстраполяції і завжди завершується прогностичною моделлю”. 
Р.Габдрєєв, досліджуючи модель навчальної діяльності студента, виділяє 
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статистичну модель (відправну), яка визначається навчальними програма
ми, ірадицією, завданнями і цілями, які стоять перед навчальним проце
сом. Ця модель знаходиться в основі побудови суб’єктивної "динамічної" 
моделі, яка відображає зв’язки і відношення предметами, явищами, а 
також елементами, що складають її структуру.

У підході щодо класифікації моделей розрізняють також макромо- 
делі з великим числом (описуючі складні сукупності явищ) і мікромоделі, 
детально характеризуючі той чи інший об’єкт, сіруктурні моделі, пов’яза
ні з описом компонентів певного об’єкта і функціональні, описуючі прн- 
чинно-наслідкові зв’язки явищ; моделі дії - теоретичне формулювання 
практичної діяльності; моделі тенденцій, описуючі направленість відпо
відних процесів. Моделі класифікують згідно завдань моделювання (ін
формаційні, прогностичні), за мірою творчості (наближені, точні, досто
вірні, вірогідні), за об’ємом відображаючих у моделі властивостей 
оригіналу (повні, неповні) і т.д. Можлива побудова комбінованих моде
лей, які включають ознаки двох або декількох типів моделей, вказаних 
вище. М.Ржецький, досліджуючи пізнавальні можливості педагогічних 
моделей, виділяє два значення поняття "модель", "модель - заступник" і 
"модель-взірець". У першому випадку мова йде про заміщення реального 
об’єкта його моделлю, вивчення моделі з подальшим переносом отрима
них даних на реальний об’єкт психолого-педагогічного дослідження. В 
якості прикладів моделей-заступників вчений наводить модель профілю 
спеціаліста, яка дозволяє досліджувати можливості оптимальної адаптації 
випускників відповідних навчальних закладів до умов і об'єктів їхньої 
праці в теперішньому і майбутньому.

Друге значення поняття "модель" пов’язане з напрямком дослід
ження - від відомого еталону до результату, який вимагається і відповідає 
заданому еталону. М.Ржецький відмічає, що сучасна психологія (педаго
гіка) побудовані на моделях-взірцях. Такими моделями є основи наук, ви
ділені для вивчення, еталони знань, умінь, навичок учнів, форми поведін
ки, які необхідно виховати, навчальні плани і програми, згідно яких 
відбувається процес навчання. Очевидно, що на основі моделей-зас
тупників може бути здійснене пошукове психолого-педагогічне проі-но- 
зування, а на основі моделей-взірців - нормативне. Таким чином, модель 
діяльності виступає тим інструментом, який дозволяє вивчити розбіж
ність, що існує між вузом і тими галузями практики, де працюють його



випускники. В цій діяльності знаходять відображення тв тенденції, які вуз 
повинен буде враховувати у своїй підготовці спеціалістів. Тому можна 
вважати найбільш пепрспективним такий шлях вдосконалення роботи 
вузу, при якому вихідним моментом є розробка моделей діяльності, побу
дова на їх базі моделей підготовки, з відповідною зміною (корекцією) 
навчально-виховного процесу, перевірка на практиці правильності внесе
них змін. Тільки такий завершений цикл дасть можливість внести ті ко
рективи, яких потребує житія від вузу, і оцінити їх ефективність

Побудова моделі спеціаліста, як проектно-орієнтоване дослідження, 
що задає цільові установки вищій освіті, передбачає "накладання" психо
логічного, педагогічного, дидактико-методичного і професійно-специфіч
ного поглядів на діяльність і, відповідно, розробку її "модельного" уяв
лення. Параметри діяльності, що забезпечують зберігання психологічного 
"ядра" професії і наступність в її розвитку, можуть буги виявлені тільки 
шляхом системно-генетичного аналізу і логіко-психологічного спілкуван
ня (Давидов В.).

На думку М.Нечаєва, емпіричне дослідження професійної діяльності 
з метою розробки моделі спеціаліста, стикається з рядом важковирі- 
шуваних проблем. Одна з них пов’язана з вибором оптимального 
часового інтервалу, в межах якого слід проводити спостереження за 
діяльністю спеціаліста. Такий підхід веде до неоднорідності отримуваних 
характеристик; при цьому не враховуються принципові психологічні 
розбіжності в період їх становлення (у вузі, після вузу).

Друга проблема, пов’язана з емпіричною розробкою моделі 
спеціаліста на основі безпосереднього спостереження за його діяльністю 
(шляхом аналізу документів, анкетування, експертного оцінювання та 
ін.), полягає в тому, що достовірні результати в цьому випадку можуть 
бути отримані при умові стабілізації діяльності сталих форм і методів її 
організації. У зв’яжу з цим виділяються теоретичні та емпіричні моделі, 
що представляють собою зміст діяльності спеціаліста в термінах "дій", 
"об’єктів", "якостей", необхідних для її здійснення (Нечаев М.). Однак 
моделі різних типів повинні виконувати різні, хоча і взаємодоповнюючі 
функції: теоретичні моделі, які створюються на базі системно-генетич
ного уявлення про місце даної спеціальності в структурі суспільного роз
поділу праці, і завдання, які висуває соціальна практика перед спеціа
лістами, служать категоріальною основою для комплексної розробки

моделі підготовки; емпіричні (формуючі) є інструментом реалізації 
зворотнього зв’язку між освітою і практичною діяльністю, забезпечують 
можливіть відповідних інтегративних процесів.

Методологічною базою комплексного і системного рішення даного 
кола наукових проблем є міждисциплінарний підхід до розвитку професії. 
Діяльність спеціаліста є джерелом вияву комплексу професійно значущих 
психологічних характеристик, соціальних механізмів, умов, засобів його 
формування і розвитку. Для цього вона повинна бути розглянута в ціліс
ності, як сукупна діяльність, що відображає суть кожної конкретні)! фор
ми професійної творчості. У діяльності професійні й особистісні харак
теристики спеціаліста взаємообумовлені і взаємопов’язані, оскільки в ній 
переплітається майже вся "сукупність суспільних відношень", завдяки 
чому відбувається засвоєння індивідом конкретних форм людської 
сутності (Нечаєв М.).

Основу побудови моделі спеціаліста складають такі основні 
принципи:

- цілісність (необхідність системного відображення діяльності в 
сукупності головних її складників);

- динамічність (відображення процесу формування і розвитку кон
кретного спеціаліста, послідовність підвищення його професійної май
стерності);

- ієрархічнісгь (взаємообумовленість характеристик);
- амбівалентність (взаємодоповнюваність і єдність протилежних пси

хологічних якостей, можливість аналізу і виявлення професійних 
характеристик діяльності),

- відкритість (можливість використання моделі для різних цілей і її 
подальша трансформація і модернізація без суттєвої перебудови 
структури

Сформована на цих принципах модель дозволяє відобразити всю 
сукупність значущих професійних характеристик (їх зміст і організацію), 
необхідних для реалізації основних видів діяльності, а також виявити різні 
"типи" і сфери діяльності спеціаліста, диференціювати рівні професійної 
кваліфікації на різних стадіях його розвитку. З позиції розвиваючого 
нами підходу, стійкими й суттєвими характеристиками професіоналізму 
будь-якого спеціаліста є, з однієї сторони, міра засвоєння ним методів і 
засобів сукупної діяльності, з іншої - міра їх змінюваності. Теоретично в



динаміці процедурою діяльності виявляються інваріанти професійного 
буття спеціаліста,базові оперативні схеми "професійної свідомості", які 
складають основу і ба:шс побудови моделі спеціаліста на всіх рівнях 
оволодіння діяльністю, на основу якої (моделі) беремо системний підхід до 
прогнозування. В якості завдань системного підходу прогнозування 
розвитку особистості і формування оптимальної стратегії її виховання
В.Богданов виділяє: (4, 5-8)

- погодження виховних прийомів з внутрішньою логікою розвитку 
особистості, яка визначається поєднанням наявних компонентів 
структури;

- погодження стратегічних цілей виховання, заданих великою соці
альною групою, з формами і змістом безпосередньої взаємодії в рамках 
малої групи,

- погодження і гармонізація психологічного складу особистості в 
цілому.

Системний підхід передбачає вивчення будь-якої системи шляхом 
розкладу її на частини, вивчення їхнього зв’язку, співвідношення з нав
колишнім середовищем і на основі цього - управління нею. Головна осо
бливість системного підходу до психологічного прогнозування полягає в 
тому, що ймовірні перспективи розвитку будь-якої психологічної системи 
повинні розглядатись з врахуванням як внутрішніх зв’язків між окремими 
компонентами системи, так і зовнішніх - з прогнозами за іншими комп
лексними проблемами (І'ершунський Б. - 5, 26).

Системний характер моделі спеціаліста дозволяє їй виконувати такі 
функції:

- гносеологічну, яка забезпечує можливість вивчення й аналізу 
спеціаліста в "філо" і "онтогенезі" професії;

- прогностичну, яка дозволяє планувати послідовність розвитку не
обхідних професійних якостей спеціаліста, передбачає можливість їх змін;

- навчально-освітню, яка дозволяє намітити зміст та структуру про
фесійної підготовки і створювати необхідні умови для вдосконалення 
відповідних міжпредметних зв’язків;

- управлінську, яка забезпечує контроль за якістю підготовки на 
різних етапах становлення спеціаліста;

- репрезентативну, яка визначає типовий образ конкретного спеціа
ліста (ГІаригін Б.).

Формування моделі спеціаліста передбачає послідовний процес роз
робки ряду проміжних робочих моделей:

- моделі діяльності, яка відображає структуру сукупної професійної 
діяльності;

- моделі професійного характеру, яка відображає структуру вихід
ного і високопрофесійного рівня розвитку;

- моделі розвитку, яка представляє структуру професійного росту і 
рівні професійної кваліфікації.

Модель конкретного спеціаліста може бути отримана за рахунок 
їднання трьох вказаних моделей в узагальнюючу комплексну модель 
(Жданов 176,89).

Узагальнення наявних робіт по даній проблемі (прогностичного 
моделювання) дозволяє намітити основні принципи побудови моделей, 
вказати на певну послідовність операцій при їх розробці:

1. Як будь-яке прогностичне дослідження, побудова моделей 
починається з визначення цілей і формулювання конкретних завдань 
прогнозування.

2. У відповідності з цілями прогнозування проводиться збір і 
систематизація інформації сформульованих задач

3. Необхідність виділення основних факторів, які впливають на 
зміну тенденцій і закономірностей об’єкта дослідження (включення 
найбільш суттєвих і виключення найменш суттєвих з точки зору 
наукового пізнання рис).

4. Заключний етап прогностичного моделювання передбачає 
перевірку і уточнення сконструйованих моделей шляхом рішення тих 
чи інших проблем на практиці (вчіифікація).

Проблема прогнозування в психологічній науці мас дві сторони. З 
однієї сторони, психологія дає певні дані про об’єкти прогнозування - сус
пільство, виробництво, науку, культуру, оскільки всі ці об’єкти пов’язані з 
особистістю. З іншої сторони, психологія вивчає суб’єкт прогнозування 
тобто людину, або колектив людей, які розробляють прогнози, прийма
ють рішення і втілюють їх в життя. ГІри виясненні об’єкта психологічного 
дослідження виявляється виняткова багатогранність його визначення. 
Проблематика психологічного прогнозування не обмежується індивідом, 
охоплюючи масштаби суспільства, людства в цілому. Людина не тільки 
піддається дії зовнішніх сил (соціуму), не просто "включається" в систему



відношень в суспільстві, але й здатна діяти, в чому і проявляється 
принципова особливість людської психіки як об’єкта прогнозування. Бв| 
врахування психології людини (індивідуальних психологічних особливої 
стей) неможлива оцінка техніко-економічних вірогідних чи бажаниі 
соціально-політичних змін, впливу їх на напрямок і темпи економічного |  
соціального розвитку як в окремих країнах, гак і в світовому масштабі 
(етнопсихологія).

С'уггєвим елементом кожної галузі прогнозування є врахування су* 
б’єктивного фактора. В даному випадку маєгься на увазі індивід або 
соціальна ірупа. яка працює над проблемою прогнозування.

ІІри дослідженні певного вибраною варіанту розвитку суттєву 
допомогу можугь надати методи імітаційного моделювання. На сьогод< 
пітній день ведегься робота з метою створення способів імітаційного 
опису діяльності. Успішне застосування моделей залежить від способу 
узагальнення вихідних даних і принципу композицій моделей в загально 
му процесі. Великі можливості відкриваються і в області організації ко. 
лективних рішень. їх безумовне достоїнство полягає в синтезі різник 
знань і вмінь, хоча тут і виникає багато серйозних проблем: розподіл 
функцій в процесі прогнозування, визначення самих функцій і процедур 
прийняття загальних рішень, виявлення творчого потенціалу осіб, прий
маючих рішення, створення умов для прояву творчих можливостей ек
спертів і ін., іцо потребує, відповідно, серйозної допомоги з боку психо
логічної науки (7,21).

Для теорії психологічного прогнозування важливим є питання про 
статус інформаційного моделювання. Фактично всі методи наукового 
прогнозування є, в кінцевому результаті, методами інформаційного мо
делювання, хоча формуючі при цьому "моделі" можугь істотно відріз
нятися згідно методу їх побудови. Використання моделі для цілей підго
товки спеціаліста передбачає осмислення моделювання не тільки я* 
засобу пізнання, але і як засобу навчання. В умовах вдосконалення освіти 
мегою навчання є підготовка спеціаліста, не тільки володіючого сумою 
знань, умінь, навичок, але й здатного проявляти себе в якості самостій- 
ного суб’єкта діяльності, готового діяти як у відповідності з наявними 
алгоритмами, так і виробляти нові.

Саме тому проблема прогнозування професійного становлення 
майбутнього спеціаліста набирає сьогодні особливої ваги, детермінуючи

процес пошуку більш досконалих концепцій становлення, розвитку та 
формування особистості професіоналом.
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О.Ф е д и к

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ ОРГАНІЗАТОРА МАСОВОЇ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Вирішення завдань, пов’язаних з удосконаленням підготовки педаго
гічних кадрів, в тому числі організаторів масової фізичної культури і 
спорту (вчителів фізичної культури, тренерів, тренерів-інструкторів з 
окремих видів спорту) знаходиться в прямій залежності від соціокультур- 
них детермінації! розвитку нашого суспільства. Сьогодні, які ніколи, ве
ликий попит на людей ініціативних, активних, відповідальних, ділових у 
будь-яких галузях діяльності. Спортивно-педагогічна діяльність не <• ви
нятком. Обставини вимагають від людеіі вивчати свої задатки, здібності, 
вміння і навички, щоб знаходити їм ефективне застосування. Ця ситуація, 
насамперед, психологічного характеру. Вона загострює проблему ран
нього формування в особистості професійних основ її життя, адже не 
сформована на початку життєвого шляху професійна культура з трудом 
компенсується на наступних етапах, що негативно впливає і на особистіс- 
ний, і на професійний розвиток. Студентський період професійної підго
товки до майбутньої спортивно-педагогічної діяльності с одним із важ
ливих етапів становлення особистості професіоналом.

Оновлення сфери національної освіти вимагає не тільки поглиблен
ня професіоналізму педагогічної діяльності, але й переводить на новий, 
більш високий рівень йог« творчий компонент. Отже професіоналізм і 
творчість стають провідними напрямками майбутніх спеціалістів, в тому 
числі і в галузі спортивно-педагогічної діяльності.

Як показує досвід високорозвинутих країн, перш за все СПІА, най
більш ефективно завдання підготовки майбутніх спеціалістів системи ос
віти вирішуються на шляхах її професіоналізації, гуманітарищзації, креа- 
тивізації. Ключовими є проблеми, пов’язані з гуманітаризацією навчання, 
оскільки саме вона задає стратегію створення цілісної системи освіти.

Посилення гуманістичних тенденцій у розвитку сучасної освіти пе
редбачає переорієнтацію психології і підготовки на антроноцентричні за
сади. Подібне превалювання анропоцентризму свідчить про те, що в цен-

ірі аналізу є людина з її самосвідомістю та інтересами, самовизначенням 
і активністю. Отже, домінує особистісна орієнтація сучасної освіти.

Аналіз зарубіжної наукової психолог о-педагогічної літератури свід
чить, що сучасна, освіта передбачає два види навчання: традиційне та іно- 
ваційне. Перше спрямоване на збереження існуючої системи і способу 
життя, на нормативне функціонування стабільного суспільства, а друге - 
на встановлення нерозривного зв’язку між здатністю до передбачення 
подій, до вибору альтернатив і принциповій участі окремих людей чи 
організацій в процесі конкретної діяльності.

Звичайні), розглянуті вище підходи слід аналізувати у пеьному куль
турно-історичному контексті. Економічний і соціально-психологічний 
розвиток України багато в чому впирається в проблему підготовки висо
кокваліфікованих кадрів в усіх галузях діяльності, професійно адекватних 
переходу до ринкових відносин і правової держави, що ставит ь нові вимо
ги до професійної підготовки майбутніх спеціалістів.

Сучасний соціокультурний контекст освіти характеризується взає
модією різних шляхів її ровзитку. Один аспект складають освітні техно
логії, що орієнтовані на дидактичне вдосконалення інформаційних 
блоків, які призначені для засвоєння знань, формування вмінь і навичок.

Другий аспект складають освітні технології, які призначені забезпе
чити особистісний ріст молоді, що навчається. Це необхідна гісихолого- 
педагогічна передумова її професійного самовизначення і розкриття 
творчого потенціалу, що визначає можливості вдосконалення професій
ної майстерності. Перший підхід має інтелектуальне спрямування, другий
- особистісну орієнтацію. Якщо інтелектуальне спрямування є наслідком 
диференціації наукового знання, то особистістю - виражає системну взає
модію наук і потребу в її синтезі для цілісного підходу вирішення склад
них завдань соціальної практики, зокрема, в сфері підготовки майбутніх 
спеціалістів.

Розвиток названих технологічних підходів відповідає основній тен
денції сучасної освіти, сутність якої пов’язана з переходом від традицій
них форм до демократизації та гуманізації навчання і виховання. Вказана 
тенденція виражає поворот від суб’єкт-об’єктної парадигми у трактовці 
навчання до гуманітарної, діалогічної, суб’єкт-суб’єктної комунікативно- 
особнстісної парадигми.



Гуманізація та демократизація процесу навчання супроводжується 
не тільки перебудовою дидактичних принципів, їх більш глибоким психо- 
лого-педагогічним забезпеченням, але й вивченням індивідуальних психо
фізіологічних особливостей особистості, її творчих можливостей, що ви
значають майстерність і професіоналізм у здійсненні діяльності. Важли
вими в даному випадку с нсихолого-педагогічні дослідження проблемати
ки психологічної готовності майбутнього спеціаліста здійснювати певний 
вид діяльності, зокрема спортивно-педагогічний. Не менш суттєвим є ви
вчення впливу самооцінки та мотивів навчання на професійне станов
лення особистості. Актуальною залишається комунікативна підготовка 
молоді в процесі становлення особистості професіоналом.

Однак, як показує практика професійної підготовки майбутніх спе
ціалістів в галузі спортивно-педагопчної діяльності, названі вище над
звичайно важливі завдання вирішуються частково і не завжди ефективно. 
Однією з головних причин цього є, в цілому, технократична орієнтація 
сучасного навчання, яка виражається як в інформаційно-предметному 
змісті навчання, так і в його дидактично-алгоритмічних методах, що від
повідають традиційній для педагогіки установці на навчання прийомам 
засвоєння і розуміння знань. Разом з тим при всій важливості домагатися 
ефективного засвоєння знань в сфері спортивно-педагогічної діяльності, 
все ж таки акцент потрібно робити на прийняття знань, на ірансформа- 
цію цінностей повідомлення у власні цінності рецігиєнта. А д ж е  основу 
активності особистості складають ті цінності, що нею прийняті, вони і 
рег улюють індивідуальну поведінку людини.

Оптимальними умовами для цього можуть бути: включення майбут
ніх спеціалістів у розвивальні ситуації і середовище, яке активує власні 
задатки і здібності; розкріпачення особистості в процесі спілкування; 
реалізація відкритої особистішої позиції; психотерапія станів свідомості, 
психокорекція поведінки; прожиття оообисгіснот досвіду як початкового, 
так і наступного, нового; саморегуляція переживань і діяльності, яка здій
снюється; самооцінка майбутніх учителів фізичної культури і т.п. Забезпе
чення умов, що розвивають особистість, досягається різними шляхами, 
які включають елементи соціально-психологічного тренінг а, інтенсивно- 
ігрових методів навчання, техніки людських взаємовідносин, психо
техніки саморегуляції, аутотренінга та інших засобів самоактуалізації.

Отже, реалізація особистішої орієнтації навчання і виховання май
бутніх спеціалістів покликана забезпечити переорієнтацію проблем освіти 
від технократичного до антропоцентричного, особистісно-орієнтованого 
підходу, тобто від засвоєння знань про об’єкти до самоактуалізації люди
ною своїх цінностей і культивування творчого потенціалу. Гіри такому 
підході акцепт робиться не тільки на необхідність підготовки спеціаліста 
до професійної життєдіяльності, але й на створення адекватного для його 
особиспсного і творчого росту мікросередовигца спілкування, яке сприяє 
забезпеченню розвитку майстерності. Звідси є зрозумілим, яке винятково 
важливе значення мас для підготовки майбутніх учителів фізичної куль
тури соціальне середовище.

Виділяючи компоненти оточення, вчені відзначають, що середовище 
проживання людського роду має декілька зон: сімейне оточення, товари
ші, малознайомі люди. Найпоширенішим є середовище суспільне, що 
опосередковує свої діяння не тільки теперішніми, але й фактами і подіями 
минулого, а також ідеями майбутнього. Вплив суспільного середовища на 
особистість зачіпає всі ланки свідомості і всі сторони виявлення жит
тєдіяльності особистості, хоча і в різній мірі.

У пайзаі альнішому вигляді в оточенні виділяються матеріальні і ду
ховні компоненти. В свою чергу, духовна атмосфера складасться із взає
модій різних чинників: суспільної свідомості, її змісту: різних форм, 
засобів і методів впливу на особистість в системі суспільного навчання і 
виховання; засобів масової інформації; психології груп, в якій живе 
особистість; особливостей духовного спілкування оточуючих людей, їх 
освіти й культурного рівня, настанов, ідеалів, інтересів, мотивів поведінки 
і цінностей, сві тогляду (деякого суспільного менталітету).

У чинники суспільного оточення включають (Л .Вуєва): національно- 
етнічне, предметно-речове оточення, життєвий рівень сім’ї, загальний 
темп зміни оточуючих умов, умови часу (насиченість, інтенсивність пере
житих подій та ін.).

На становлення майбутнього спеціаліста впливають взаємовідно
сини студента з педагогом (тренером), які формуються в процесі педаго
гічного спілкування.

Спілкування в педагогічному процесі відіграє значну роль, воно 
включене у навчання і стає його складовою частиною. Вну трішньопсихо- 
логічні наслідки педагогічного спілкування виявляються в думках,



почуттях, бажаннях, прагненнях, знаннях, вміннях, переконаннях учас
ників спілкування; зовнішні наслідки - в діях, вчинках, поведінці. Ці ж 
наслідки у соціальному плані виступають як вияв співчуття, згоди, солі
дарності, довір’я, симпатії, дружби, допомоги і їх протилежностей - бай
дужості, незгоди, ворожості, антипатії, протидії.

Результативність педагогічного спілкування залежить від усіх його 
структурних елементів, його гармонійності і відповідності реальним умо
вам.

На грунті педагогічного спілкування народжуються певні взаємо
відносини. Можна припустити, що особливості відношення педагога- 
тренера впливають на формування у студентів навчальних фізкультурних 
закладів відповідних професійних якостей.

В теорії психології прийнято розг лядати три типи відношення педа
гога: активно-позитивне (характеризується емоційно-позитивною реак
цією на поведінку і дії спортсменів); акт ивно-негативне (характеризується 
явною емоційно-негативною спрямованістю, яка проявляється в різкості, 
роздратованості, увазі, насамперед, до недоліків спортсменів); нестійке- 
позитивне (характеризується емоційною нестійкістю. В залежності від 
настрою проявляється то позитивна, то негативна реакція на дії і вчинки 
спортсменів. В поведінці педаг ога відмічається збудженість і непослідов
ність).

Проблема відношення тісно пов’язане з проблемою керівництва. 
Опитування студентів Івано-Франківського коледжу фізичного виховання 
свідчить, що серед тренерів коледжу переважають педагоги з автори
тарним стилем керівництва. За оцінками спортсменів це проявляється в 
домінуванні у тренерів-автократів дій без врахування думок членів спор
тивних колективів. Такі тренери не допускають вільного обговорення 
планів, програм, подають спортсменам мінімум інформації. Такі тренери 
не терплять зауважень, прояву ініціативи і самостійності з боку спорт
сменів, люблять “залізну” дисципліну, віддають перевагу прямим методам 
впливу, наказам, командам, вимоги висловлюють в категоричній або 
іронічній формі. Автократичний стиль керівництва пов’язаний з такими 
рисами характеру (або сприяє їх формуванню), як властолюбство, над
мірна самовпевненість, самозакоханість, безтактність, нестриманість, над
мірна вимогливість і критичність стосовно інших. Такий стиль керівниц
тва в роботі з спортсменами ДЮСІП і в умовах шкільного навчання не

ефективний, хоча в умовах спортивного змагання, ліміту часу при вирі
шенні завдань, спрямованості на досягнення максимального результату 
нін може привести до успіху.

Завершуючи аналіз соціокультурних детермінант, шо впливають на 
професійну підготовку майбутніх спеціалістів спортивно-педагогічної 
діяльності, слід зауважити, що внаслідок розглянутого зрушення в мо
делях навчання і підготовки майбутніх спеціалістів відбуваються суттєві 
зміни і в цінностях, формах, методах освіти. Її провідним цінностями 
стають: гуманність взаємовідносин, свобода самопрояву, , культивування 
індивідуальності, творчий самовияв і т.п. В доповнення до традиційних 
лекційно-семінарських форм засвоєння знань і раціональнодидактичних 
методів дисциплінарно-предметного навчання інтенсивно розвиваються 
емоційно-комунікативні способи інтенсивно-іірового навчання. Вони за
безпечують корекційний, психорозвиваючий ефект розкриття, культиву
вання і реалізації особистісно-ттюрчого потенціалу кожної людини в про
цесі її підготовки до спортивно-педагогічної діяльності у певному соці- 
ально-творчому мікросередовищі, в якому доцільно враховувати такі 
умови: створення атмосфери поваги серед учасників взаємодії; викори
стання досвіду і знань учасників взаємодії; формування творчого прак
тично орієнтованого мислення; урахування рівня готовності до навчання, 
активності і самостійності; забезпечення співпраці, співучасті, співро- 
іуміння педагогів і студентів.

Важливою складовою нового підходу є завдання самореалізації осо
бистості, сформульоване відомим американським вченим А.Маслоу в 
його теорії мотивації. Розглядаючи ієрархію потреб, А.Маслоу в якості 
вищих виділяє потреби в самоствердженні і самореалізації особистості. З 
урахуванням їх задоволення можна виділити три аспекти підготовки май
бутніх спеціалістів спортивно-педагогічної діяльності: професійно-педаго- 
гічний - набуття майбутніми спеціалістами спеціальних знань і навиків, 
котрі необхідні для успішної спортивно-педагогічної діяльності; особис- 
тісний - самоутвердження і самореалізація індивіда; соціальний - соціа
лізація особистості і внесення її вкладу в розвиток навчання і виховання.



Р.ПАСІЧНЯК

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
В ОНТОГЕНЕЗІ

Людина живе життям, яке на перший погляд ніби не має ніяких 
особливих рис, але тим не менше воно цікаве і захоплююче, оскільки 
вона веде свій життєвий пошук, відкриває для себе щось нове. Ціннісні 
його, що полягає в інтересі, захопленості, задоволеності і новому ношуці, 
і є продуктом певного способу життя, його індивідуальної стратегії, коли 
вони визначаються самою людиною.

Однак на цьому терені постає проблема: а чи всі люди є особистос
тями? Дискусія і  цього приводу активно ведеться сучасними психоло
гами. Одні стверджують, що далеко не кожну людину можна названі осо
бистістю, оскільки такою є тільки творча людина. Інші без особливих 
аргументів намагаються довести, що тільки в деяких людей виявляється 
яскраво особистість.

А.Петровський розглядає особистість як передумову і результат 
змін, які здійснює суб’єкт своєю діяльністю в мотиваційно-смислових ут
вореннях взаємодіючих з ним людей і в собі самому “як іншому” (9). Він 
же підкреслює, що міжособисгісні відношення як характеристики особис
тості суб’єкта цих відносин, а також вклади, які він здійснює в життєді
яльності інших людей, в їх оеобиегісні смисли, забезпечуючи свою 
особистісну представленість в них і тим самим в собі самому, виступають 
в єдності з ієрархією мотиваційно-смислових утворень і симптомокомп- 
лексами індивідуальності людини (гам т аки).

Д. Фельдштейн стверджує, що ненароджуючись особистістю, люди
на розвивається як особистість саме в ході розвитку діяльності, причому 
виходить за межі заданої. І хоча особистість в цілому являє собою ре
зультат онтогенетичного розвитку, з’являючись на його певних ступенях, 
але як якість, яка виражає суспільну сутність людини, особистість почи
нає формуватися з народження (12,7).

Більш демократично до цієї проблеми підходить К.Абульханова- 
Славська. Вона вважає, що психолог не має права ставити на людині

крапку, заперечувати в ній особистісіть, навіть якщо це нерозвинута, 
обмежена або людина, що заблукала в життєвих протиріччях. У неї 
завжди повинна бути можливість усвідомлювати себе особистістю, пер
спектива стати кращою, розв’язати свої протиріччя, знайти в собі сили, 
щоб змінити своє життя, зробити його іншим (1). Дотримуючись думки, 
що суспільство складається з індивідуальностей (там таки, 13), вчена 
виділяє зрілу особистість і вказує на один з основних її виявів - здатність 
встановити той свій поріг, при якому вона вважає задоволеними свої 
матеріальні потреби і починає розглядати їх лише як одну з умов житгя, 
спрямовуючи свої життєві сили на інші цілі (там таки, 15).

Створення, осмислення, накінець побудова особистого житгя зовсім 
не є альтернативою суспільного, а насамперед умовою повноцінного 
включення в останнє. Однак таке включення може відбуватися тільки на 
основі власного індивідуального відношення до суспільного житія і його 
форм. Таким чином особисте життя цс не приватне, протиставлене сус
пільному. Воно передбачає і суспільне, і пізнавальне, і етичне, і естетичне 
відношення до світу і людей. Маючи різні рівні, різний характер нрояну, 
соціальний розвиток включає в себе історичний рух суспільств, і розвиток 
людини як головного моменту історичного процесу. Саме в індивіду
альному розвитку людини і виявляється смисл, суть соціального розвит 
ку, нищим ступенем якого є формування особистості.

Питання про соціальний розвиток має свої особливі аспекти, пов’язані 
з виявленням його специфічних закономірностей, таких як, наприклад, 
свідоме цілепокладання, оперування ідеальними об’єктами, формування 
внутрішньої поезії суб’єкта, його розвиток в процесі власної діяльності га

В процесі онтогенезу людина оволодіває суспільним досвідом, при
своює його, робить своїм надбанням, відбувається соціалізація. В той же 
час людина набуває все більшої самостійності, відносної автономності, 
відбувається її індивідуалізація. По суті це нерозривно взаємопов’язаний 
процес соціалізації та індивідуалізації, що на певній стадії доповнюється 
самоуправлінням особистості, яка починає сама свідомо організовувати 
власне життя, а значить і визначати тією чи іншою мірою свій власний 
розвиток, в тому числі й психічний. Але особистістю, суб’єктом, носієм 
соціально-людської сутності людина стає тільки в результаті здійснення 
діяльності, що проходить спочатку з допомогою дорослих, а потім



самостійно. Саме розвиток діяльності є способом видалення в онтогенезі і 
вираженням соціального розвитку. А результатом є нові соціальні 
набутки, властивості і якості суспільного індивіда.

Розвиток діяльності - умова соціального розпитку. Діяльність роз
кривається як складний процес, що несе в собі ті внутрішні рушійні 
суперечності, які обумовлюють процес трансформації. Механізми розвит
ку діяльності є умовами формування інтелектуальної, афективної і пот- 
ребнісно-мотиваційної сфер особистості. В діяльності, що становить фор
му реалізації людської сутності, відбувається розвиток дитини як роз
криття внутрішніх можливостей. Практично мова йде про задану діяль
ність, яка створює умови для розвитку людини як особистості. Організо
вана суспільством діяльність дає ту схему, в якій формуються відношення, 
потреби дитини, її свідомість, самосвідомість.

Вивчаючи процес розвитку діяльності дитини, на базі якої роз
вивається психіка і формується особистість, психологи розглядають від
ношення до “світу речей” і відношення до “світу людей” як дві сторони 
існування єдиного, неподільного процесу діяльності. В якості цих взаємо
пов’язаних сторін виступають практична, пізнавальна діяльність, спрямо
вана на розвиток взаємовідносин з людьми, суспільством.

Вже через саму соціальну сутність діяльності, в процесі її розвитку 
відбувається формування соціальних відношень людини, її суб’єктного 
світу. Накопичення соціального досвіду є результатом не тільки діяльно
сті щодо засвоєння норм взаємовідносин, але й її предметно-практичної 
сторони. Важливим компонентом соціальних утворень людини виступає 
позиція “Я ”, що формується. Поступальний розвиток “Я ” йде від усві
домлення дитиною своїх соціальних можливостей, через становлення со
ціальних утворень, до чіткого виявлення, засвоєння, якісної зміни соці
альної позиції в результаті власної творчої активності. Найбільш випукло 
ця позиція виявляється при переході дитини з одного ступеня онтогенеіу 
на інший, під час зміни актуалізованої сторони діяльності.

Саме соціальним розвитком дитини обумовлюється можливість 
переходу дитини на кожен наступний етап онтогенезу. Характерно, що 
розвиток соціальної зрілості на певній стадії кожного вікового періоду 
випереджає інтелектуальний розвиток дитини, передує йому.

Розвиток особистості, субстратом якої виступає інтегрована 
соціальна сутність індивіда, відбувається в процесі закономірного

розвитку протягом тривалого часу, що виявляє себе у формуванні вла
стивостей, якостей, особливостей в їх цілісності та певній спрямованості. 
В процесі змін, які фіксують різнорівневий стан соціальної зрілості дити
ни, з ’являються нові рівні оволодіння соціальним досвідом дій і відно
шень. Ці рівні соціального розвитку пов’язуються з різними ступенями 
онтогенезу - стадіями, періодами, етапами, фазами. Вони відмежовуються 
один від одного свого роду рубежами, які фіксують певні результати соці
ального розвитку. Наростання нового, що відбувається в даному процесі, 
його комуляція обумовлюють появу своєрідного вузла, інтеїрованого мо
менту соціального розвитку. В ньому воєдино об'єднуються, замикаються 
обидві сторони діяльності, іцо розвивається, створюючи можливості до 
поступального розвитку особистості. Ця особлива форма зв’язку, що 
утворюється між двома сторонами діяльності, нова єдність, виділяє осо
бистішу позицію дитини по відношенню до соціального, забезпечуючи 
стрибок власне соціального розвитку.

Членування онтогенезу на різні ступені, підрозділювані і об’єднані 
проміжними і вузловими рубежами, являє собою закономірний процес; де 
реалізація погреби дитини в приєднанні себе до суспільства ( “я в сус
пільстві”) складається і розгортається на основі розмежування, роз
ділення її “Я ” від інших людей (“я і суспільство”), що ставить підроста
ючу людину кожен раз в нову соціальну позицію.

Саме визначення цієї позиції, свого місця в “світі людей”, що здійс
нюється в діяльності взаємовідношень, дає імпульс до розвитку можливо
стей дитини, іі потенцій, які реалізуються через предметно-практичну 
діяльність, через присвоєння “світу речей”, тобто розвиток особистості 
становить єдиний процес соціалізації, коли дитина засвоює соціальний 
досвід, і індивідуалізації, коли вона виражає власну позицію, протистав
ляє себе іншим, виявляє самостійність, де вона сама себе перевіряє, 
виробляючи дистанцію розвитку діяльності і виходячи за межі заданої.

Різнорівневий стан соціальної зрілості, що фіксує головні вузли 
розвитку особистості, відображається на трьох етапах онтогенезу:

1. До трьох років, коли на певному, доступному дитині рівні відбува
ється її соціалізація (і умовна індивідуалізація) в формі засвоєння наяв
ності інших.

2. З трьох років, коли дитина, усвідомивши своє “Я ”, виявляє перші 
моменти самоутвердження ("я сам”), вступаючи у відношення “я і інші”,



засвоюючи норми людських відносин, фіксуючи і намагаючись (з шести 
років) орієнтуватися на оцінку суспільства.

3. З десяти років, коли підліток намагається утвердити своє “Я ” і 
системі суспільних відносин. Цей етап соціалізації відрізняється не тільки 
найбільш вираженою індивідуалізацією, але й самоуправлінням підроста
ючої людини, не просто такої, що стала суб’єктом, але й такої, що усві* 
домлює себе як суб’єкт.

Саме крупні рівні соціального розвитку утворюють базові основи 
для перетворення психічних процесів в системоутворюючі властивості 
особистості, для нового розвитку наявних якісних показників, певного 
ускладнення цілей і мотивів, що мають свої можливості розвитку ні 
більш високому ступені такого особливого системного утворення як осо* 
бистість. Найбільш крупними ступенями соціального розвитку особисто
сті в період від народження до зрілості вистукають два блоки, які можні 
умовно позначити як фази становлення особистості.

На І фазі (0 -10 років) - фазі власне дитинства - відбувається 
становлення особистості на рівні ще нерозвинутої самосвідомості.

На 2 фазі (10 - 17 років) - фаза підлітковості - відбувається активно 
формування самосвідомості підростаючої людини, що виступає в соціаль
ній позиції суспільно відповідального суб'єкта.

Туї ми впритул наблизилися до не менш важливого аспекту пробле
ми розвитку особистості - становлення її самосвідомості або “Я ” - кон
цепції. Доречно навести думку Н.Непомнящої, яка пише, що в процесі 
розвитку, з одного боку, починає виділятися і узагальнюватися як най
більш значима певна сфера дійсності з відповідним їй змістом і способами 
діяльності тощо, а з іншого, настільки ж поступово виділяється і узагаль
нюється “образ себе”. У певному віковому періоді ці дві лінії, ніби зами
каючись, починають взаємообумовлювати розвиток дитини і усвідомлю
ватися нею, а сама дитина виділяє і усвідомлює себе в системі людських 
відносин через певний, найбільш значимий для неї зміст, тобто через 
усвідомлення свого відношення до даної сфери дійсності (7, 13).

Поведінка людини завжди так чи інакше співвідноситься з її уяв
леннями про саму себе (’’образ я”) і про те, якою вона повинна бути. 
Вивчення властивостей самосвідомості, адекватності самооцінок, струк
тури і функцій “образу Я ” становить через це не тільки теоретичний, але

й практичний інтерес в зв’язку з формуванням життєвої позиції осо
бистості.

Слово "самісіь” означає насамперед деяку індивідуальність, іманен
тну ідентичність, яка зберігається при всіх змінах оточуючого середови
ща, підтримуючи і відновлюючи власну структуру. Ця ідентичність існує 
вже на рівні організму, який, як свідчить імунологія, безпомилково пізнає 
свої і відштовхує чужі клітини. Єдність і наступність психіки індивіда 
також знаходяться на цій основі.

Ллє людське “Я ” явище не фізичного, а соціального і психічного 
порядку. Воно пов’язане в основному з усвідомленням протиставлення 
себе оточуючому світу і з поняттям узгодженості свідомості (10, 24). 1 
виступає насамперед як суб’єкт свідомості, психічних явищ в інтегральній 
цілісності (3).

Саморегуляція поведінки передбачає також наявність у індивіда 
певної інформації про самого себе. Як помітив ще І.Кант, усвідомлення 
самого себе вже містить в собі двояке “Я ”:

1) “Я ” як суб’єкт мислення (в логіці), яке означає чисту аперцепцію 
(чисто рефлексуюче “Я ”) і про яке ми нічого сказані більше не можемо, 
оскільки це абсолютно простіє уявлення; 2) “Я ” як об’єкт сприйняття, 
отже внутрішнього почуття, яке містить в собі різноманітність вггзначень. 
що роблять можливим внутрішній досвід.

На сьогоднішній день висунуто багато концепцій самосвідомості 
(УДжемс, Ч.Кулі, І.Мід, Р.Верне). Всі вони схожі між собою в тому, що 
визначають провідну роль соціуму (зокрема референтних груп, осіб) у 
становленні самосвідомості особистості.

Природньо, що самосвідомість і почуття “Я ” не виникає в людини 
відразу, як Афродита з піни морської. Окремі компоненти цієї складної 
установочної системи укладаються в дитини поступово

В.Мерлін, виділивши в структурі самосвідомості чотири головних 
компоненти, пропонує розглядати їх також як фази її розвитку:

- усвідомлення тотожності, зачатки якої виникають уже в одинадця- 
тимісячному віці, коли немовля починає відрізняти відчуття, що виходять 
з його власного тіла, від відчуттів, які викликаються зовнішніми предме
тами;



- усвідомлення своїх психічних властивостей, яке в ід б у в а є т ь с я  в  ре
зультаті узаіальнсння даних самоспостереження і тому передбачає дос
татньо розвинуте абстрактне мислення;

- соціально-моральна самооцінка, здатність до якої формується в 
підлітковому і юнацькому віці на основі наїромадженого досвіду спілку
вання і діяльності (6).

ІІ.Еріксон, розглядаючи розвиток дитячої самосвідомості виділяє в 
період дошкільного дитинства чотири стадії її становлення (4).

Протягом вісімнадцяти місяців від народження у дитини повинно 
сформуватися почуття довіри до оточуючого світу, що с основою форму
вання позитивного самовідчуття, опорою для набуття нового досвіду, 
гарантією правильного переходу до наступних фаз розвитку.

Наступна стадія триває від півтора року до трьох - чотирьох років.
V цей період дитина усвідомлює своє індивідуальне начало і саму себе як 
активно діючу особу. Вона повинна перейти від стану повної залежності 
від дорослих до відносної самостійності, коли вона починає усвідомлю
вати себе як автономну істоту, здатну здійснювати певні дії. На цій стадії 
дитина стикається з цілою низкою заборон і обмежень, що висуваються 
дорослими. Дорослі повинні пам’ятати, що конфлікти, пов’язані з цими 
заборонами, можуть призвести до появи сумніву у власних силах. Тому, 
щоб уникнути цього, їм потрібно заохочувати почуття автономії, що 
зароджуєт ься у дитини.

Третя стадія починається приблизно в чотири роки. В цей час у 
дитини з’являються перші уявлення про те, якою людиною вона може 
стати. Одночасно вона виявлятиме для себе межі дозволеного. Надзви
чайно енергійно і наполегливою стає пізнавальна діяльність дитини, тому 
дуже важливою в цей період стає реакція батьків на всі прояви дос
лідницької поведінки дитини. Головною небезпекою цього періоду, на 
думку вченого, може стати поява почуття провини за свою допитливість і 
активність, яке може приглушити почуття ініціативи. Ііатькам, котрі 
хочуть сформувати у дитини позитивну самооцінку, слід подбати, щоб у 
неї не виникла нищівна стосовно самої себе самосвідомість.

Четверт а стадія охоплює частково дошкільний вік (сьомий рік жит
тя) та шкільні роки, коли дитина включається у систематичну організо
вану діяльність і здійснює її самостійно або у взаємодії з іншими людьми.

Протягом цього періоду дитина намагається завойовувати визнання 
і заслужити схвалення, здійснюючи різноманіт ну продуктивну діяльність. 
У неї розвивається любов до праці, здатність до самовираження в про
дуктивній роботі. Неправильний розвиток на цій стадії може призвести 
до появи в дитини почуття власної неадекватності. Запорукою подолання 
дитиною страху перед невдачами є розвиток працелюбності, рішучості 
домогтися успіхів, творче експериментування у всіх галузях. Але все це 
більше стосується шкільного віку.

“Образ >1” - складна установочна система, в якій прийнято виділяти 
декілька відносно автономних вимірів: ступінь когнітивної складності, 
виразності, послідовності, стійкості і самоповаги.

Ступінь когнітивної складності “образу Я ” послідовно зростає від 
молодшого віку до старшого: дорослі розрізняють в собі більше якостей, 
ніж юнаки, юнаки - більше ніж підлітки, підлітки - більше, ніж діти; зро
стає і узагальненість усвідомлюваних якостей, причому це тісно пов'язано 
і розвитком інтелекту.

У процесі розвитку уявлення індивіда про фізичний світ набувають 
все більш абстрактного характеру. Розвиток здатності індивіда мислити 
абстрактно дозволяє йому розрізняти зовнішність або поведінку іншої 
людини і ті її внутрішні якості, які за цим стоять.

Процес самоконцептуалізації піддасться віковій трансформації, 
іаснованій на здатності розмірковувати і висувати припущення про свої 
внутрішні якості.

Якщо в юності за конкретною поведінкою вбачається наявніст ь кон
кретних здібностей, що її визначають, мотивів особливою складу особи
стості, то в дошкільному віці цього немає. Тут, говорячи про рівень роз
витку самооцінки, аналізуючи вербальне її вираження, ми можемо врахо
вувати тільки когнітивну складність того чи іншого висловлювання ди
тини про себе. Діти молодіш семи-восьми років описують людей за їх зов
нішнім виглядом, перераховуючи поряд з індивідуальними властивостями 
описуваної особи її сім’ю, речі і різноманітні зовнішні обставини; їх описи 
прості, недиференційовані, а оцінки абсолютно неоднозначні (людина 
«бо хороша або погана).

Якщо до шести років відбувається процес скоріше примітивного від
окремлення себе від інших, то далі дітям притаманна тенденція до роз
витку і розширення сфери “Я ”, яка харктеризується такими напрямками:



ідентифікація із значимими іншими і різного роду предметами. Шести
річні діти в цьому плані переживають переломний період. Гака транс
формація обумовлена розвитком розумових здібностей дитини, а також 
розширенням її міжособистісних зв’язків.

Між сімома і дванадцятьма роками відбувається швидке збагачення 
психологічного словника, оцінки диференціюються. Зрушення в бік інте
грації відбувається приблизно в тринадцять років, коли підліток починає 
розглядати поведінку людей в різних контекстах, як прояв індивідуальних 
якостей, як наслідок попередніх обставин, як результат природніх особ
ливостей і т.д. Ця множинність контекстів руйнує попередній чорнобілий 
образ і робить можливим багатозначні оцінки: хороша людина, що 
опинилася в складній ситуації; поганий за своїми результатами вчинок, 
здійснений з добрих намірів і тому подібне.

Вікові зрушення в сприйнятті людини виражають, таким чином, у 
збільшенні числа описових категорій, появі гнучкості і визначеності в їх 
використанні, в підвищенні рівня вибірковості, послідовності, складності і 
інтегрованості цієї інформації, використанні більш тонких оцінок, у рості 
здібностей аналізувати і пояснювати поведінку людини в цілому, в поси
ленні турботи про виклад матеріалу, бажанні зробити його переконли
вим. Ті ж тенденції характерні для самоописів, які в підлі тків стають знач
но більш особистісними і психологічними, що сильніше підкреслюють 
свої відмінності від інших людей. Після п’ятнадцяти років тенденція до 
психологізації описів і самоописів особливо підсилюється; головна увага 
зосереджується на виявленні детермінант поведінки.

її процесі індивідуального розвитку у людини складається уявлення 
не тільки про те, якою вона є, але й про те, якою б вона хотіла бути. 
Г’.Олпорт показав, що люди якраз зайняті націленням свого життя на 
майбутнє (2).

У деяких дітей ідеальне “Я ” знаходиться недалеко від реального, так 
що вони і не думають про самовдосконалення. В інших навпаки, егоідеал
- це віддалена мрія, те, чого потрібно досягнути. Спостерігаючи за пове
дінкою і реакцією декількох дітей одного віку, можна побачити, що 
кожен з них - індивідуальність. Те саме можна помітити і в дітей різного 
віку, але з однієї сім’ї. Брати і сестри живуть в одних і тих самих умовах, 
знаходяться під одним і тим самим впливом, виховними діями. Однак у

них спостерігаються різні реакції у прояві почуттів, в них різні інтереси і 
духовні потреби. В чому ж справа?

Індивідуальні відмінності полягають не тільки в тому, що в кожної 
дитини виявляються свої, властиві їй душевні якості. Справа в тому, що в 
одних дітей домінують одні якості, в інших - інші.

Індивідуальність дитини залежить від:
-  вроджених біологічних задатків;
-  виливу середовища, в якому живе дитина;
- особистої активності дитини;
-  виховного впливу оточуючих людей.
В.Чудновський і В.Юркевич зазначають, що існує досить конкретна 

залежність між становленням людини як суб’єкта і її обдарованістю. 
“Приниження суб'єктивного в людині, розповсюдження “однодумства”, 
чемної виконавчості, сірості згубні для розвиттку її здібностей. І навпаки, 
у виявах обдарованості людина розкривається як суб’єкт у всій своїй 
індивідуальній своєрідності” (15).

Обдарованість грунтується на сукупності особливих якостей особис
тості. Ця сукупність внутрішніх передумов, що виникли і стабілізувались 
в процесі індивідуального розвитку, і визначає успішність діяльності осо
бистості в тій чи іншій галузі. А це є важливим моментом її майбу тнього 
професійного самовизначення. В цьому контексті проводяться досліджен
ня наукою акмеологією, предметом якої є вивчення об’єктивних та су
б’єктивних факторів досягнення вершин у творчій діяльності. До об’єк
тивних факторів відносяться якість одержаною виховання і освіти; до 
суб’єктивних - талант і здібності людини, її відповідальність, компе
тентність у розв’язанні виробничих завдань.

Акмеологія, являючись новою міждисциплінарною галуззю науко
вою  знання, що межує з усіма науками, які вивчають людину і які вивчає 
сама людина в процесі професійного становлення, важливими факторами 
досягнення (нсдосягнення) вершин професіоналізму виділяє: задатки, 
обдарованість, здібності, талант.

Здібності є результатом індивідуального розвитку особистості, Най
більш ясно вони виявляються у безпосередній діяльності людини в тій 
галузі, де вона якраз і володіє цими здібностями. Як правило здібності 
людини базуються не тільки на її вроджених якостях. Але при стиму
люванні однієї здібності задатки інших навряд чи зможуть отримати



особливий розвиток. Тим не менше з історії ми знаємо і такі приклади, 
Для багатьох взагалі неможливий особливий розвиток їх вроджених 
здібностей. Вони малюють або складають вірші тільки для “домашнього 
вжитку", оскільки сьогодні для цих занять необхідна тривала специфічна 
освіта в результаті великого об’єму історично накопичених знань. Це 
обмежує можливість розвитку відразу декількох здібностей. Крім того 
розвинуті в одній галузі анатомо-психологічні і нейрофізіологічні якості 
можуть не допустити розвитку інших здібностей, хоч би для цього були 
певні вроджені задатки. У той же час в процесі розвитку будь-якої 
здібності формуються якості корисні в будь-якій справі: витримка, 
готовність до дії, вміння напружено працювати і тому под.

Знання сильних сторін дитини, що вже виявили себе, дозволяє 
скласти судження з приводу подальшого розвиваючого стимулювання 
здібностей.

Той вид діяльності, який найкраще вдається дитині до певного мо
менту часу, найчастіше тісно пов’язаний з її інтересами і почуттям задово
леності, яке вона пережила, займаючись з нею. І ому дитина з готовністю 
продовжує працювати в цьому напрямку і розвиває вже наявні в неї 
уміння. Врахування здібностей дитини необхідні не тільки для ії розвитку, 
але й для того, щоб спрямувати її обдарування в відповідне русло. 
Розвиток здібностей пов’язаний з самостійною діяльністю дитини. Щоб 
добитися певних успіхів і набути деяких навичок, вона повинна ототож
нювати себе з поставленою цією діяльністю метою (5, 148).

Розвиток здібностей вимагає від особистості дуже великих зусиль, 
застосованих в певному напрямку, щоб досягнути в майбутньому видат
них результатів. Ллє, як зазначають Г.Мелхорн та Х.Мелхорн, особис
тість прикладає всі зусилля лише в тому випадку, якщо повністю зуміє 
проникнутися метою і змістом діяльності (5). Чим сильніший інтерес, тим, 
як правило, інтенсивнішою, г либшою і ширшою є здійснювана діяльність.

Мета кожної дії, що розвиває або стимулює здібності, повинна поля
гати у розвитку особистості, яка здатна домоїтися в певній галузі незви
чайних успіхів і готова застосувати для цього необхідні зусилля. З 
дитинства потрібно постійно розширювати мотивацію до великих до
сягнень. Підліток звикає на основі вже досягнутого постійно прагнути до 
більш важливих цілей.

Не будемо зупинятися на таланті і геніальності як вищих рівнях 
розвитку здібностей, а обмежимося проведеним вище аналізом значення 
останніх у ст ановленні дитини як суб’єкта діяльност і. Додамо, що особис
тість треба розвивати, знаючи позицію, яку вона займає в питаннях про 
суспільні відносини, її різноманітні зв’язки з оточуючим середовищем, 
7 ільки тоді можна добитися дійсного розвитку всіх притаманних особис
тості можливостей, тільки тоді це принесе користь і подальшому розвит
ку суспільства, і самій особистості. Сучасний геній може бути пробудже
ний до жнітя тільки таким чином.

Підводячи підсумок, слід підкреслити, що при всій багатовимірності 
і багатоаепектності даної проблеми стрижневою є проблема визначення 
місця людини, іі позиції в системі суспільних зв’язків, виявлення, заради 
чого і як використовує людина вроджене і набуте нею. Керуючись діяль- 
нісним підходом до формування людини як особистості, ми розглядали 
процес засвоєння дитиною нових соціальних позицій, присвоєння люд
ської сутності як результат руху, розвитку діяльності, маючи при цьому 
на увазі два моменти. З однієї сторони в діяльності, її суб’єкт-об’єктних 
лініях, які є формами реалізації соціальної сутності людини, відбувається 
розвиток дитини як розкриття її внутрішніх можливостей. З іншого - 
перед нами спеціально задана діяльність, яка становить умову розвитку 
особистості. Організована суспільством діяльність створює ту ситуацію, в 
якій відбувається формування відношень, потреб, свідомості і самосвідо
мості дитини. Тому, досліджуючи розвиток особистості в онтогенезі, ми 
акцентуємо увагу на пошуках можливостей побудови системи діяльності, 
що задається зовнішньо, яка забезпечує реальне нереструктурування 
внутрішньої діяльності дитини і створює умови для їі самоактуалізації, 
самоствердження, самовираження.

І озі ядаючи онтогенез як форму соціального розвитку людини, 
становлення її як істоти соціальної, констатуємо, що різним віковим 
етанам властиві відмінності в самопізнанні, самореалізації, творчій 
активності, соціальній зрілості.

Такий підхід до розгляду онтогенетичного розвитку через призму 
соціального руху забезпечує пошук нових резервів особистісного 
становлення і можливостей оптимізації виховних впливів з урахуванням 
періодів особливої відкритості людини суспільним впливам.
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С.ТЕРЕЩУК

П с и х о л о г і ч н а  х а р а к т е р и с т и к а  о с о б л и в о с т е й

МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ

У багатьох видах діяльності спілкування с важливою умовою реалі
зації потенційних можливостей особистості: в політиці, ідеології, управ
лінні, у вихованні і освіті, на телебаченні і радіо та ін. Увага до особливо
стей спілкування, механізмів взаємодії - одна з характерних прикмет 
нашого часу. Актуалізується значення діалогового спілкування в 
міжособистісних стосунках. Мова йде про перехід від авторитарного 
стилю взаємодії до демократичного, який базується на гуманістичних 
засадах і принципах.

Непрофесіоналізм у спілкуванні породжує страх, невпевненість, по
слаблення пам’яті, уваги, працездатності, порушення динаміки мови, і як 
результат, в учасників взаємодії з'являються стереотипи висловлювання, 
конформність поведінки. В самих негативних своїх формах авторитарний 
стиль спілкування може проявитися в схильності нав’язувати свою думку і 
волю іншим, в агресивності, принциповій нездатності до діалогу. Все це 
створює умови для виникнення стійкого негативною ставлення людей 
один до одною. Професійне міжособистісне спілкування учасників взає
модії повинно знімати подібні стани, викликати прагнення до оптималь
ної реалізації можливостей і здібностей суб’єктів спілкування, пережива ти 
радість від контактів, впевненість у власних силах.

Одним з найважливіших напрямків оптимізації міжособисі існого 
спілкування є підготовка до нього учасників взаємодії, формування у них 
готовності здійснювати міжособистісне спілкування на високому рівні, 
тобто на рівні міжособиегісною діалогу. Мовиться про комунікативну 
підготовку суб’єк тів міжособисі існого спілкування.

Характерисика міжособиегісною спілкування як діалогічного спів
падає власне з характеристикою будь-якої справжньої взаємодії, в якій 
рівність позицій, відносини співучасті рівноправних партнерів, відношен
ня співпраці, складають найістотнішу особливість спілкування. Про 
певний вплив людей один до одного, про ту чи іншу зміну особистості під 
впливом іншого чи інших людей, можна говорити лише тоді, коли між



ними відбувається безпосереднє чи опосередковане спілкуваня. Лише 
через взаємний перетин і взаємне проникнення сфер життєдіяльності 
людей індивід знаходить доступ до іншого і одержує можливість впливати 
на нього або самому одержувати вплив іншого. Для цього необхідно 
“проникнути” в сферу життя іншої людини, включитися в орбіту її 
активності, включити її в орбіту власної активності. Це можливо зробити 
через міжособистісне спілкування.

Міжособистісні відносини формуються під впливом безпосереднього 
соціокульї урного контексту, етнопсихологічних умов життєдіяльності 
людини. Все, що відбувається в межах міжособистісних відносин, зміс
тово зумовлене певним типом соціально-економічних, морально-етичних 
відносин. Самі міжособистісні відносини формуються всередині цих типів 
відносин. Отже, міжособисгісна взаємодія має суб’єктивне, персоніфіко
ване, особистісне забарвлення. Розрив, порушення гармонії між суспіль
ними відносинами і міжособистісним спілкуванням призводить до дефор
мації особистості, порушення її розвитку, зниження соціальної актив
ності, ізоляції особистості. Міжособистісне спілкування може розгляда
тися не тільки з позицій зовнішньої комунікації, але й як внутрішнє дже
рело активності особистості, що дас людині можливість вибору різних 
варіантів поведінки, діяльності і спілкування

Особливістю спілкування на міжособистісному рівні є його направ
леність на індивіда, який в процесі своєї життєдіяльності відчуває на собі 
вилив макро- і мікросередовища. Одна особистість засвоює цей вплив 
вибірково, вона оцінює, приймає або не приймає ті чи інші цінності, 
тобто становлення людини проходитть в результаті усвідомлення і 
переживання нею тої реальності, в якій вона живе, свого місця та себе 
самої в ній.

У наукових працях вчених (1, 2, 3) підкреслюється, що в залежності 
від результативності можна говорити про три рівні міжособистісного 
спілкування: високий (або продуктивний), середній (малопродуктивний), 
низький (непродуктивний). Високий рівень спілкування передбачає пози
цію, при якій партнери повинні бути в своїх відносинах щирими, без стра
ху висловлювати свою думку, в тому числі сумніви стосовно дій взаємо
діючих.

Міжособистісне спілкування може виражати як суб’єкт-об’єктні так і 
суб’скт-суб’єктні відносини. У випадку суб’єкг-об’єктних відносин спілку

вання є не ефективним, малопродуктивним, адже тут відбувається одно
сторонній вплив на свідомість індивіда. ГІри такій взаємодії контакт між 
партнерами здійснюється за наперед заданою схемою. Провідна роль на
лежить суб'єкту. Взаємодії тут нема, а є тільки вилив суб’єкта на об’єкт. 
Психологічними механізмами в даному випадку є повчання, інструктаж, 
маніпулювання тощо. Подібні стосунки в процесі спілкування властиві 
авторитарному стилю. Гуманізація та демократизація життя суспільства 
передбачає інший тип взаємодії: суб’скт-суб’єктні відносини, у процесі 
яких відбувається співробітництво, співучасть. При цьому основним 
механізмом психологічного впливу є переконання (3, 27).

Високий рівень взаємодії передбачає відношення до партнера як до 
індивідуальності, як до самої великої цінності. Отже, важливий параметр 
спілкування - індивідуалізованість. Суб'єктами спілкування є люди, які 
відрізняються індивідуальними особливостями, вносять у спілкування свій 
внутрішній світ. Перш за все це стосується міособисгісного спілкування, 
яке виникає із самої потреби особистості в спілкуванні.

Процес спілкування багатофункціональний. Функціональну струк
туру його складають процеси міжособистісного відображення, емоційно
го взаємовідношення та індивідуальні способи взаємозвернсння сторін, 
що спілкуються одна з одною або моделі поведінки. У відповідності з цим 
психологічний (в тому числі виховний) результат спілкування репрезен
тується у комплексному впливі на процеси відображення, відношення і 
звернення (4, 3-27).

У соціальний психології є різні підходи щодо класифікації функцій 
міжособистісного спілкування. Перший клас охоплює всі ті процеси, які 
можуть бути описані як передача-ирийом інформації. Тут важливо під
креслити нерозривність цих двох моментів інформаційної взаємодії між 
Людьми: будь-яка передача інформації передбачає, що її хтось приймає. 
Другий клас функцій спілкування відноситься до регуляції поведінки. 
Психічне відображення забезпечує не тільки пізнання людиною навко
лишньої дійсності і самого себе, але і регуляцію її поведніки, в тому числі 
і діяльності. В умовах спілкування регулятивна функція психіки проявля
ється специфічним чином. Завдяки спілкуванню, індивід дістає можли
вість регулювати не тільки свою власну поведінку, але й поведінку інших 
людей, а разом з гим відчувати регулюючий вплив з їх боку. Саме в 
Процесі взаємної регуляції формуються і проявляються феномени, що



властиві спільній діяльності: сумісність людей, яке може відноситись до 
різних психологічних якостей і маги різні рівні, загальний стиль ді
яльності, синхронізація дій і т.д., в цьому процесі здійснюється взаємне 
стимулювання і взаємна коррекція поведінки.

Афективно-комунікативні функції спілкуваня належать до емоційної 
сфери людини. В процесі спілкування люди не тільки передають інформа
цію одне одному або здійснюють один на одного той чи інший регулю
ючий вплив. Спілкування - важлива детермінанта емоційного стану лю
дини. Увесь спектр специфічно людських емоцій виникає і розвивається в 
умовах спілкування людей. В процесі спілкування можуть змінюватися як 
модальність, так і інтенсивність їх емоційних станів: відбувається збли
ження цих станів або їх поляризація, взаємне підсилення або послаблення,

Оскільки спілкування є багатогранним процесом, Б.Ломов вважас, 
що функції можна класифікувати і за іншими ознаками. Він виділяє такі 
функції, як організація спільної діяльності, пізнання людьми один до од
ного, формування і розвиток міжособнстісних відносин. А.Брудний в яко
сті основних робочих функцій виділяє інструментальну функцію, необ
хідну для обміну інформацією в процесі управління і спільної праці; 
синдикативну, яка знаходить своє відбиття у згуртуванні малих і великих 
іруп; трансляційну, необхідну для навчання, передачі знань, способів ді
яльності, оціночних критеріїв; функцію самовриження, орієнтовану на 
пошук і досягнення взаємного розуміння (5, ЗО).

За критерієм “мега спілкування” можна виділити наступні функції:
1) контактна, мета якої - встановлення контакту як стану взаємної готов
ності до прийому і передачі повідомлення і підтримання взаємозв’язку в 
формі постійної взаєм<х>рієнтованості; 2) інформаційна, мета якої - обмін 
повідомлення, тобто прийом-передача яких-небудь даних у відповідь на 
питання, а також обмін думками, задумами, рішеннями тощо; 3) спону
кальна. Її мета - стимуляція активності партнера у спілкуванні, що спря
мовує його на виконання тих чи інших дій; 4) координаційна, мета якої - 
взаємне орієнтування і узгодження дій при орг анізації спільної діяльності;
5) функція розуміння. Ії мета - не тільки адекватне сприйняття і розуміння 
сутності повідомлення, але й розуміння партнерами один одного; 6) 
емотивна, мета якої - виклик у партнера погрібних емоційних переживань 
і станів; 7) функція встановлення відносин, мега якої - усвідомлення і 
фіксування свого місця в системі рольових, статусних, ділових, міжосо-

бислсних та інших зв’язків, в яких належить діяти індивіду; 8) функція 
здійснення виливу, мега якої - зміна стану, поведінки, особистісно-зміс- 
товних утворень партнера, в тому числі його намагань, думок, рішень, 
дій, потреб, активності тощо (6, 245).

У роботах психологів позначені т акож соціальні функції міжособис- 
тісного спілкування. І оловна - пов’язана з управлінням громадсько-тру
довими процесами. Друга функція спілкування полягає у встановленні 
людських відносин. В утворенні спільності полягає ще одна функція 
спілкування. Вона спрямована на підтримку соціально-психологічної єд
ності в ірупах. Ця функція пов’язана з комунікативною діяльністю, сут
ність якої полягає у створенні і підтримці конкретного взаємозв'язку лю
дей в групах. Комунікативна діяльність у спілкуванні допускає інформа
ційний обмін знаннями, відносинами і почуттями між людьми, тобто вона 
має на мсті иередачу-спрнйняітя індивідумом і громадського досвіду. 
Серед соціальних функцій міжособистісного спілкування важливими є 
функції наслідування досвіду та зміни особистості. Остання здійснюється 
на основі механізмів сприйняття, наслідування, переконання, зараження.

Аналіз наукової літератури і вивчення специфіки суспільно-полі
тичної діяльності дозволяють виділити такі основні функції міжособистіс
ного спілкування у цій галузі знання (7, 18-21):

1) соціально-психологічного відображення. Спілкування виникає як 
результат і як форма свідомого відображення партнерами особливостей 
протікання взаємодії. Соціально-психологічний характер цього відобра
ження проявляється в тому, що головним чином через мовну і інші форми 
сигналізації елементи ситуації взаємодії, що сприйняті і перероблені 
окремою людиною, стають реально дійсними для його партнерів. 
Спілкування виступає не стільки як обмін інформацією, скільки як процес 
спільної взаємодії і впливу. В залежності від характеру цих взаємовпливів 
відбувається узгодження, уточнення, взаємне доповнення змістовної і 
кількісної сторін “індивідуального” відображення з утворенням групової 
думки як форми колективного мислення людей, або, навпаки, зіткнення 
думок, їх нейтралізація, подавлення, як це буває при міжособнстісних 
конфліктах і неадекватних взаємовпливах (припиненні спілкування);

2) регулятивну. В процесі спілкування здійснюється безпосередній 
або опосередкований вплив на члена групи з мет ою зміни або збереження 
на тому ж рівні його поведінки, дій, стану, загальної активності,



особливостей сприйняття, системи цінностей або відносин. Регулятивна 
функція дозволяє організувати спільні дій, планувати і узгоджувати, 
координувати і оитимізувати ірупову взаємодію членів колективу, 
Регуляція поведінки і діяльності є метою міжособистісної комунікації як 
компоненту предметної діяльності і кінцевим іі результатом. Саме 
здійснення цієї важливої функції спілкування дозволяє оцінити ефект 
спілкування, його продуктивність або непродуктивність;

3) пізнавальну. Ця функція полягає в тому, що внаслідок система
тичних контактів у ході спільної діяльності члени групи оволодівають 
різними знаннями про самих себе, своїх друзів, способи найбільш раціо
нального вирішення поставлених перед ними завдань. Оволодіння відпо
відними вміннями і навичками, можлива компенсація недостатніх знань в 
окремих членів групи і досягнення ними необхідного взаєморозуміння 
забезпечуються саме пізнавальною функцією спілкування у поєднанні з 
функцією соціально-психологічного відображення;

4) експресивну. Різні форми вербального і невербального спілкуван
ня є показниками емоційного стану і переживання члена ірупи часто в 
супереч логіці і вимогам спільної діяльності. Це своєрідний вияв свого 
ставлення до того, що відбувається через звернення до іншого члена 
групи. Деколи неспівпадання у способах емоційного регулювання можуть 
привести до віддалення партнерів, порушення їх міжособистісних відно
син і навіт ь до конфліктів;

5) соціального контролю. Способи вирішення завдань, певні ([юрми 
поведінки, емоційного реагування і відносин мають нормативний харак
тер. їх регламентація за допомогою ірупових і соціальних норм забезпе
чує необхідну цілісність і орг анізованість колективу, погодженість спіль
них дій. Для підтримки погодженості і організованості групової діяльно
сті використовуються різні форми соціального контролю. Міжособистіс- 
не спілкування здебільшого вист упає в якості негативних (осуд) або пози
тивних (схвалення) санкцій. Слід, однак, відмітити, що не тільки схвален
ня або осуд сприймається учасниками спільної діяльності як покарання 
або заохочення. Нерідко і відсутність спілкування може сприйматися як 
та чи інша санкція;

6) соціалізації. Ця функція - одна із найбільш важливих в роботі 
суб’єктів діяльності. Включаючись у спільну діяльність і спілкування, чле
ни трупи засвоюють не тільки комунікативні вміння і навички, що дозво

ляють їм ефективно взаємодіяти з іншими людьми. Хоча вміння швидко 
оцінити співбесідника, орієнтуватись в ситуації спілкування і взаємодії, 
слухати і говорити відіграє важливу роль в міжособистісній адаптації 
людини, ще більше значення мають вміння діяти в інтересах групи, 
доброзичливе, зацікавлене і терпляче ставлення до інших членів групи.

Аналіз проблематики міжособистісного спілкування дозволяє виді
лити такі його види:

1 За наявністю та перевагою тих чи інших комунікативних засобів 
розрізняють мовне, немовне, комбіноване спілкування.

2. За ситуацією і включеністю в провідну діяльність спілкування є 
ділове, або діяльне, “вільне , або позадіяльне. Міжособистісні контакти 
поза основною, провідною діяльністю - надзвичайно важливий вид 
спілкування, він суттєво розширює звичне коло спілкування суб’єктів 
діяльності.

3. За змістовним зв язком із завданнями спільної діяльності 
виділяють спілкування, що безпосередньо пов'язане або ж не пов’язане 
безпосередньо з рішенням завдань.

4. За статусом комунікантїв спілкування може бути функціонально- 
рольовим (керівник-підлеглий) або неформальним (спілкування між 
друзями).

5. За спрямованістю або орієнтованістю звернення спілкування є 
особистісно-орієн говане (звернення адресовані конкретному члену ірупи) 
і соціально-орієнтоване.

6 іа результативністю та досягненим ефектом існує необхідне 
(міжособистісні контакти, без яких спільна діяльність стає практично 
неможливою), бажане (міжособистісні контакти, що сприяють більш 
успішному рішенню виховних і інших завдань), нейтральне 
(міжособистісні контакти, що не заважають, але й не сприяють рішенню 
задач) і небажане (міжособистісні контакти, які ускладнюють досягнення 
завдань спільної діяльності) спілкування (7, 16-17).

Останній вид міжособистісного спілкування має відношення до пи
тання про продуктивність і непродуктивність міжособистісних контактів і 
до критеріїв їх оптимальності. Безпосередній або опосередкований вплив 
тої о чи іншого виду спілкування може виявлятись у досягненні певного 
результату діяльності (високого або низького), сприятливих або не
сприятливих соціально-психологічних і психолого-педагогічних змін.



У цілому досвід спілкування, що набувається в ході спільно) 
діяльності і поза нею, може бути суттєво розширений, якщо суб’єкт 
діяльності розуміє, які важливі соціалізуючі наслідки мають 
міжособистісні контакти членів ірупи. Спілкування в групі, члени якої 
знаходяться, здавалося б, в одній ситуації і мають ніби однаковий статус и 
колективі, може суттєво різнитися. Пояснити цю відмінність в ряді 
випадків неможливо без знання індивідуально-фізіологічних і етнопсихо
логічних властивостей членів ірупи. Знання залежності між ососбистіс- 
ними властивостями і тином комунікативної поведінки дозволить суб’єк
там діяльності в певній мірі прогнозувати характер міжособистісного 
впливу учасників взаємодії
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І.ГОЯН

ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА МОРАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО ПІДЛІТКА

Сучасний стан суцільного розвитку характеризується комплексом 
соціально-економічних, духовних, політичних, ідеологічних суперечнос
тей. Кризовий стан економіки знайшов своє відображення і у духовній 
сфері суспільства. Соціальний песимізм, зневіра, холодна байдужість до 
державотворчих процесів, насильство, наркоманія, проституція - такий, 
далеко неповний перелік тих криміногенних явищ, які, дедалі частіше, 
характеризують теперішнє молоде покоління. Політична, соціальна 
нестабільність поглиблює ідейний вакуум, породжує процес дегуманізації 
духовних здобутків українського народу. Має місце невпинний ріст 
злочинності серед молоді. Щодоби в Україні (за даними правоохоронних 
органів) фіксується в середньому, понад півтори тисячі злочинців. 
Злочинний світ невпинно росте за рахунок молоді.

Залишається актуальною суперечність між вимогами суспільства, 
яке переживає етап соціально-економічних реформ і перетворень та 
намаганнями самої особистості до розвитку і самореалізації Вирішення 
даної проблеми вимагає від соціальних інститутів, які безпосередньо 
займаються вихованням підростаючої молоді, створення оптимальних 
умов для повноцінного розвитку молодої особистості.

Пріоритетним напрямком виховання є ... утвердження принципів 
загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, праце
любності, інших доброчинностей (4, 16). Усвідомлення молодою особою 
загальнолюдських вартостей, ідеалів є основою морального розвитку 
особистості. При цьому, виховний ідеал виступає мстою виховання, 
детермінантою морального розвитку особистості.

ІІри глибокому аналізі потужних націй, режимів, які існували при 
цьому, приходимо до висновку, що всі вони мали або мають свій ідеал, 
який в залежності від багатьох умов та факторів або завоював людські 
душі, або ж, навпаки, викликав різке невдоволення. Як тільки національ
на ідея, за якихось причин, втрачала здатність полонити людські душі,



при цьому залишаючись тільки складовою самої ідеології, то нації, які б 
вони не були потужними, втрачали свою могутність.

Так швидкі темпи формування і розвитку большевицького вихов
ного ідеалу можна пояснити, перш за все, тоталітарним характером даної 
системи. Суспільне житгя повністю контролюється і ніяка критика при 
цьому недопустима, і по-друге, при формуванні виховного ідеалу велика 
увага приділяється вихованню молоді. Хоча дана увага різко відрізня
ється від тієї, яку приділяли уряди демократичних країн.

Нинішні суспільнотворчі процеси в українській державі вимагають 
від кожної людини максимальної мобілізації всіх зусиль. Зростає значення 
процесу взаємодії тих, хто виховує, і тих, кого виховують, в ході якого 
обидві сторони покликані стати поряд у пошуку істини. На жаль, сьогодні 
у практиці спостерігається досить низька ефективність даної взаємодії, 
переводячи останніх у пасивного спостерігача. 13 учнівському середовищі, 
зокрема у підлітків, спостерігається різкий ріст зневіри та апатії до держа
вотворчих процесів, гостро стоїть проблема дитячої та підліткової 
злочинності. Тому і надалі залишається актуальною проблема формуван
ня виховними системами загальноосвітніх шкіл гуманістичних виховних 
ідеалів та національного досвіду.

Вирішення даної проблеми погребує системно-комплексного підхо
ду, що грунтується на глибокому аналізі впливу виховного потенціалу на 
підростаючу молодь. Тому, основними завданнями психолого-педагогіч- 
ної науки, на сучасному етапі, повинні стати як теоретична розробка, об
грунтування, так і апробація надійної виховної системи щодо продуктив
ного вирішення задач морального становлення підростаючого покоління. 
У вітчизняній психолого-педагогічній практиці повинні розглядатися і 
вирішуватися проблеми національного виховання не якоїсь абстрактної 
особистості, а людини, що діє і розвивається на даному етапі суспільного 
розвитку і в певному етнічному середовищі. Виховні ідеали повинні 
формуватися на грунті народних моральних вартостей ”... з їх високим 
розвитком гідності своєї, пошануванням гідності чужої, любові до певних, 
усталених зверхніх форм, етикету і добрих манер і т.п. (З, 151).

Як свідчить життєва практика: “сповнення національного ідеалу 
високими загальнолюдськими цінностями і тверда воля втілювати свій 
ідеал у реальні відносини - необхідна і першочерг ова умова всілякого 
процесу та процвітання народів” (5, 29). В основу національної свідомості

повинні лягти моральні якості, засновані на християнських засадах, 
усвідомлення особистої гідності, честі, любові до отчого дому, готовність 
стати до боротьби за незалежність держави.

Проблема морального розвитку особистості підлітка набирає своєї 
специфічності, особливо на даному етапі суспільного розвитку. Неповно
літні попадають у широке коло різної інформації, яка має на них як 
позитивний, так і негативний вплив. Даний процес знаходиться на стадії 
перехідного періоду - від старої малоефективної моделі до нової, що 
базується на принципах демократичності, системності і гуманізму. Дане 
твердження є характерною особливістю самого процесу морального 
виховання.

При формуванні виховного ідеалу повинні враховуватися сучасні 
тенденції розвитку і становлення українського школярства, динаміка їх 
ціннісних орієнтацій, потреб і мотивів. У виховному ідеалі повинно крис
талізуватися ціннісне бачення людини, актуальне для конкретного часу і 
конкретного суспільства, опосередковане ідеологічними, моральними, 
естетичними і г.д. установками. В центрі уваги виховної системи повинна 
стояти особистість учня, її самоцінність, здатність до розвитку та само
розвитку. 1 ільки на основі цілісного поєднання моральних і християн
ських вартостей з народною духовністю і патріотизмом повинні формува
тися засади становлення особистості.

Важливим моментом у моральному розвитку особистості підлітка 
повинен стати чітко відпрацьований механізм передачі духовної спадщи
ни народу: його ідеалів, вартостей. Тільки ири глибокому усвідомленні 
ваги спадщини свого родоводу, історії, культури, власного народу під
літки починають відчувати гордість за свій народ, засвоювати ідеали 
честі, доброчинності, самопожертви в ім’я держави. У свідомості непов
нолітніх відбувається переоцінка і засвоєння моральних вартостей, світо
глядних позицій. Особистість підлітка є тільки тоді високо розвиненою і 
освіченою, коли глибоко усвідомлює батьківську турботу та піклування, 
виражаючи при цьому свою щиру вдячність. Усвідомлення цільності 
моральних вартостей сім’ї, сприйняття сімейних виховних ідеалів сприяє 
формуванню у неповноліт ніх відповідальності за виховання та долю своїх 
майбутніх дітей.

Однак, слід маги на увазі, що сучасна молодь вибірково ставиться 
до цінностей, що їй намагаються передати. У своїх діях вона сама вносить



елементи новизни в життя, цим самим збаг ачуючи його. Поділ між про- 
іресивним і реіресивним слід шукати не між поколіннями, а між передо
вими і відсталими їх представниками. Теж саме можна сказати і про сис
тему традицій, виховних ідеалів, які детермінують формування системи 
моральних впливів. “Основним у традиціях є здобутки духовної культури 
і передовсім народні ідеали, що міцно пов’язані із світоглядом, релігією і 
мораллю. Коли ідеали ці високі і здорові, то це перша запорука того, що 
нація з честю витримає найтяжчі іспити історії і збереже себе в найтяжчих 
умовах внутрішнього і міжнародного життя” (1, 103). Будь-яке суспіль
ство саме у традиціях може себе стверджувати, адже це “синтезовані, 
підпорядковані національному ідеалу вірування, способи мислення, 
почування, прагнення, страждання, норми поведінки попередніх поко
лінь” (5, 31). У даному випадку традиції українського народу слугувати
муть відповідним духовним джерелом виховних ідеалів. “Хто не знає 
сильної і славної минувшини своєї нації, то й не може її правдиво любити 
і для неї посвячувати життя...” (9, 39).

В.Янів виділяє різні аспекти виховного ідеалу: загальнолюдський, 
релігійний, національний, становий чи класовий. В житті вони поєдну
ються автоматично. “Національний виховний ідеал не потребує, і навіть 
не повинен, чи не сміє заперечувати загальнолюдського ідеалу, а навпаки: 
національний виховний ідеал базується і випливає із загальнолюдського; 
розуміння шляхетної людини понаднаціональне та понадпростірне, 
повного мірою нонадчасове” (10, 199).

Слід зазначити, що показники морального зростання особистості 
підлітка з’являються не самі по собі, а в міру успішного просування на 
шляху еволюції. В основі механізму морального росту особистості підліт
ка лежить напружена внутрішня концентрація психічної активності, яка 
виявляється саме в чутливості особистості до зовнішніх виховних виливів. 
Чим вища психічна активність підлітка, тим змістовним стає йото внут
рішній світ , його особистісна поведінка. Глибоке розуміння підлітком ду
ховної спадщини свого народу, діалектики розвитку його культури 
сприяє формуванню в нього почуття гордості щодо своєї причетності до 
державної нації. Важливим критерієм національної свідомості підлітків є 
вміння обгрунтувати своє шанобливе ставлення до національних ідеалів. 
Перед кожним підлітком стоїть завдання глибокого усвідомлення ваги 
виховних впливів, вірності і відданості їм, готовності стати па їх захист.

Рівень морального розвитку особистості підлітка визначається, 
насамперед, наявністю певног о соціального досвіду, за допомогою якого 
неповнолітній проявляє себе у виборі власних дій. Можливість власних 
альтернативних рішені., які не суперечитимуть моральним нормам, зрос
тає в міру того, як збагачується його життєвий досвід моральними та 
етичними знаннями. На основі отриманих в ході життя моральних знань 
розвивається здатність вдосконалювати власну поведінку. Зовнішні ви
ховні впливи трансформуються у внутрішні потреби, яким відповідатиме 
поведінка підлітка. Так починає формуватися моральний фундамент осо
бистості, розвивається здатність до свідомого регулювання власних 
вчинків і співвідношення їх із суспільними.

Формуючи високо моральну особистість через систему виховних іде
алів слід враховувані, що даний виховний механізм працює тільки чq>eз 
психологічний ефект, а саме під впливом психічних станів, переживань, 
вольового напруження. Особистість підлітка сприймає і засвоює зовнішні 
виховні впливи через систему складених виховних механізмів її психічної 
діяльності. Тому будь-який виховний метод повинен бути психічно гнуч
ким і проникливим, який у своїх діях спиратиметься на різні моральні 
сфери особистості.

Реалізація змісту морального виховання неповнолітніх досягається 
через впровадження у виховну систему морального ідеалу. Під яким слід 
вважати - "... поняття моралі, в якому виражаються вимоги суспільст ва до 
людей у вигляді конкретного образу морально-досконалої особистості, 
що втілила кращі якості українського народу і схвалені цивілізованим 
світом, уявлення про зразок поведінки і стосунків між людьми, що стають 
стимулом і метою розвитку людини та суспільства” (2, ЗО). Підліток пови
нен усвідомити, що від нього вимагається, і як, за якими принципами йо
му необхідно будувати свої взаємовідносини із оточуючими його людьми. 
Відданість національним ідеалам становитиме тверду основу, на якій бу
дуть відкладатися всі моральні цінності суспільства, в результаті чого 
людство отримає високоморальну особистість з християнськими погляда
ми на навколишній світ, особистість високих гуманних ідеалів.

Процес формування ідеалів “... становить собою грані моральної 
діяльності особи, які розкривають зусилля для її світоглядної орієнтації, 
морального самовизначення” (7, 30). Як компонент моральної свідомості, 
ідеал виступає у вигляді зразка для наслідування, за яким підліток може



будувати життєві плани в сукупності із найбільш значущими для нього 
моральними якостями. У даному випадку, моральний ідеал, який детер
мінує вибір практично всіх інших цінностей, і визначає загальну ціннісну 
спрямованість свідомості і поведінки підлітка. Його вплив на становлення 
особистості підлітка. Його вплив на становлення особистості підлітка 
проявляється тільки у поєднанні з моральними домаганнями і потребами і 
є стимулом до конкретної діяльності, яка відповідає нормам моралі.

Ідеал у підлітків стимулює розвиток самосвідомості і потреби у 
самовдосконаленні. Адже саме у підлітковому віці відбувається заміна 
простого наслідування осмисленим ідеалом, і це одна із важливих особ
ливостей даного віку. Тому процес (|юрмування ідеалу повинен прохо
дити диференціацію: поряд із загальними повинні виховуватися і 
індивідуально-специфічні риси. Виховний процес необхідно направляти 
гак, щоб моральний ідеал поєднував у собі поряд із високими мораль
ними якостями, те, що спонукає підлітків до суспільної активності, 
формує почуття обов’язку.

Виконуючи роль важливого критерію самоцінки, взаємодіючи з 
іншими мотивами, виховний ідеал, як компонент самосвідомості особис
тості підлі тка спонукає його до активного самовиховання. Ефективність 
його формування залежатиме від того, наскільки правильно вдається ви
брати форми виховного впливу, які б викликали у свідомості підлітків 
відповідні емоції і переживання, на основі яких неповнолітні визначалися 
у правильності власних моральних виборів. Однак, слід мати на увазі, що 
навіть при наявності великої кількості виховних ідеалів, там, де підлітки 
не навчені прийомам самовиховання, процес морального становлення 
особистості зазнає певних іруднощів, стаючи на шлях стихійного само
розвитку, а в окремих ситуаціях - може прийняти реіресивний характер.

В основі розвитку потреби у виховному ідеалі, в усвідомленні його 
змісту лежать знання підлітків про оточуючу їх навколишню дійсність. 
Тому максимальне зближення виховного ідеалу з реальною дійсністю 
виступає важливою умовою йото дієвості як основи морального розвитку 
особистості. Сутність слідування виховним ідеалам полягає у подоланні 
суперечностей між вже існуючим досвідом особистісної поведінки і 
духовними потребами, які є причиною впливу виховного ідеалу. Мораль
не вдосконалення особистості неповнолітнього можливе тільки на основі 
виховних ідеалів в процесі його активної суспільної діяльності. Ставлення

підлітка до праці є визначальним чинником морального світу. Виховання 
у неповнолітніх свідомого ставлення до матеріальної і духовної спадщини 
народу здійснюється саме через виховні ідеали, на багатому підгрунті 
народних ремесел, традиційних народних занять.

Засвоюючи виховні ідеали підліток формується як особистість. В 
ході його суспільної діяльності йому доводиться спостерігати, думати, 
міркувати, аналізувати факти і явища, узагальнювати їх, робити певні 
висновки, цим самим у нього виробляється реальний підхід до розуміння 
тих чи інших суспільних процесів, формується національний світогляд, 
який дає простір для становлення особистості, яка здатна відстоювати 
свою моральну позицію, інтелектуальну свободу, право на власну думку.
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В. Коспв

Х а р а к т е р и с т и к а  м о р а л ь н о г о  п р о ц е с у  у  с и с т е м і

ЦІННІСНО-НОРМАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИ

Розгляд моральної вихованості особи через такі показники як 
цілісність, структурність, системність, функціональність дозволяє трак
тувати дане явище як інтегральну системну властивість, що харак
теризується мірою сформованості суспільно-значимих моральних якос
тей, які становлять результат дії механізму внутрішньої ціннісно-норма- 
тивної регуляції поведінки та зовнішніх моральних відносин, в яких 
перебуває особа у процесі діяльності та спілкування.

Виходячи з розуміння моральної вихованості як цілісної системи і 
базуючись на загальнометодологічних принципах системного підходу 
(В.Афанасьєв, В.Ганжін, В.Кузьмін, Л.Сганкевич та ін), ми виділяємо 
наступні елементи, підсистеми цілісної системи моральної вихованості 
особи(1, 27-38):

перша підсистема - підсистема внутрішньої ціннісно-нормативної 
регуляції поведінки особи, що відображає мікросвіт особи, її натуральні, 
природні якості, кінцевим результатом функціонування якої виступають 
соціальні якості - моральні дії-відношення;

друга підсистема, що характеризує мезосистему даного явища, - 
моральні відношення особи до Бога і світу, життя і смерті, Батьківщини та 
інших країн, загальнонародного надбання і природи, суспільних іруп, 
праці, людей, до себе як можливість функціонування у вигляді регуля
тивної системи, що виявляється через актуальну моральну діяльність і 
можливість розвитку моральних якостей - включає соціальні якості "пер
шого порядку" - моральні відношення в процесі спілкування і різнома
нітних видів діяльності особи та соціальні якості "другого порядку" - 
сукупність інтегральних моральних якостей особи;

третя підсистема, що відображає специфіку макросистеми - мо
ральні якості і моральна спрямованісгь особи як дві лінії якісної харак
теристики моральної вихованості - включає системні якості ‘‘першого 
порядку " - моральні якості особи га системні якості "другого порядку " - 
її моральну спрямованість.

Різноманіття причинних зв’язків всіх трьох підсистем у структурі 
цілісної системи моральної вихованості особи виступає у вигляді своє
рідного замкнутого кола, всередині якого кожна підсистема є умовою 
розвитку іншої та обумовлена нею. Крім того, тут мають місце як одно- 
багатозначні, так і багато-однозначні детермінації (1, 32-33, 36).

Розкриття морального процесу на рівні першої підсистеми охоп
лює передумови виникнення моральної проблеми (моральні вимоги сус
пільства до особи плюс сферу соціальних засобів, що включає суспільне 
благо) та власне його зміст, який схематично можна розкрити таким 
чином:

н м с
і

М П !  =  В  +  С Б  Ц - > П О - » Д  З ^ У ^ М Д

І м с
М П ]  - моральний процес на рівні першої підсистеми моральної

вихованості особи; В  - суспільні моральні вимоги; С Б  - суспільне 

благо; Н  - моральні норми; Ц  - моральні цінності; І - ідеали; П О

потреби особи; д - добро; 3  - зло; М  - мотиви; У  - соціальна

установка; С  - стимули; м д  ■ моральна діяльність.

Суспільними моральними вимогами с загальнолюдські моральні 
цінності, що відображають насущні моральні потреби суспільного
розвитку (оберігання життя і повага до свободи, ввічливість і відпові
дальність перед оточуючими, чесність і справедливість, мудрість і 
благородство, порядність і терпимість, щирість і гідність, доброта і 
великодушність, милосердя і прощення тощо).

Слідом за вимогами виникає момент, коли особа повинна зайняти 
позицію суспільного блага. Тут ідеальні вимоги зустрічаються з реаль
ністю, життєвими умовами, з ’являється передумова для виникнення го
ловної суперечності - зіткнення добра і зла. Але, для того, щоб ця колізія 
стала реальністю, необхідно підкріпити явні, чітко й однозначно 
сформульовані регулятиви усвідомленням загальнолюдських моральних



норм, оціночними уявленнями, які можна творчо застосовувати в 
регуляції своєї поведінки у баг атстві різнопланових реальних ситуацій, 
конкретних життєвих умовах.

Еволюція проблемної ситуації у моральну проблему здійснюється з 
допомогою моральних норм, цінностей і дій. Моральні норми дають 
опору внутрішній моральній діяльності особи в тій чи іншій ситуації, 
допомагають її осмислити в руслі апробованого соціального досвіду, за
дають загальні, закономірні у соціальному плані рамки прояву мораль
ної активності особи, прокладають соціально виправдані шляхи від 
проблем до процесів, від свідомості до поведінки.

Ллє одного нормативного механізму недостатньо для задоволення 
потреб особи до саморозвитку в життєвих умовах, що змінюються. У 
даному випадку проблемна ситуація не може бути перетворена в про
блему індивідуального морального розвитку. З цією метою норматив
ний механізм взаємодоповнює ціннісний механізм, завдяки якому 
можливе обгрунтування власного шляху розв’язання моральної проб
леми, моральне самовизначення особи у світі цінностей.

Цінності у системі моральної цілісності особи виступають у 
якості світоглядної орієнтації моральної свідомості. Як вказує М.ІІуро- 
ва-Ілієва, ціннісна орієнтація - це та якісна характеристика особи, яка 
найконкретнішим чином об'єднує психічне і соціальне в людині, впливає 
на гармонійне поєднання і розвиток її потреб, інтересів, мотивів, відно
син, соціальних установок, спрямованості і займає важливе місце в регу
ляції її поведінки (2, 1). Моральна ціннісна орієнтація характеризується 
зв’язаністю, взаємообумовленіспо різних конкретних ціннісних 
орієнтацій, наявністю домінантної, стержневої орієнтації, що в багат ьох 
випадках визначає характер всіх інших (у якості подібної домінанти 
може виступати ціннісна ієрархія життєвих цілей, ідеалів).

Вищою формою моральних цінностей виступає ідеал. Моральний 
ідеал як цілісне уявлення про основну спрямованість життя людини, її 
роль в суспільстві, зразок людських відносин у всіх сферах 
життєдіяльності, включає й оцінку суспільних відносин, уявлень про 
інші конкретні цілі (трудові тощо), дану з точки зору добра і зла, 
справедливого і несправедливого. Як компонент моральної свідомості, 
ідеал виступає у вигляді зразка для наслідування, уявлень про бажані

цілі, життєві плани, сукупності найбільш значимих для особи моральних 
якостей і т.п.

Як вища в плані узагальнення цінність, моральний ідеал детермінує 
вибір практично всіх інших цінностей особи. У цьому смислі він визна
чає загальну ціннісну спрямованість свідомості і поведінки людини, ніби 
цемент ує її цілісність. Основні функції ідеалу - оцінка дійсності, прогно
стична, цільова та інші - дієві, активно проявляються тільки у тому 
випадку, якщо він не залишається одним тільки фактом свідомості, а в 
поєднанні з моральними домаганнями і погребами особи виступає 
стимулом, спонукає до конкретної духовної і предметної діяльності.

Особливе місце в осмисленні ціннісно-мотиваційної сфери особи з 
точки зору цінностей належить таким моральним цінностям як свобода, 
рівність і братство; честь, гідність і совість; віра, надія і любов. 
Моральні пошуки у світі цінностей, формування ідеалів, вибір мети і 
необхідних засобів становить собою грані моральної діяльності особи, 
які розкривають зусилля для її світоглядної орієнтації, морального 
самовизначення.

В результаті таких пошуків створюються основні ціннісно-світо
глядні установки особи, що впливають на дальший хід морального про
цесу на рівні даної першої підсистеми. Згідно положень Д.Узнадзе, уста
новка - це специфічний стан суб’єкта, що характеризується готовністю 
до здійснення дій, спрямованих на задоволення його актуальної потреби 
(З, 170). Установки, на його думку, виробляються на основі життєвого 
досвіду людини, акумулюють в собі результати її виховання, спілку
вання з іншими людьми, навчальної і трудової діяльності. Нерідко одна 
установка безслідно щезає, інші завдяки частому повторенню або вели
кій особистісній значимост і фіксуються у психіці як стійкі утворення.

У певних ситуаціях установки актуалізуються, але їх втілення в 
конкретних діях і вчинках залежать від того, на якому рівні проходить 
поведінка: на імпульсивному чи вольовому. На першому з них імпульс по
роджу«' актуальну установку, і вона гут-таки переходить у дію, що не 
контролюється свідомістю. Для вольової поведінки (другий рівень) ха
рактерний акт об’єктивізації, що виявляється в усвідомленні ситуації, що 
виникла. Завдяки цьому людина отримує можливість “вивільнюватися 
від примусу імпульсу актуальної потреби і, значить, поставити питання 
про свою майбутню поведінку: тепер вона сама вирішує, як має чинити"



(4, 397). Причому зміст вирішення у конкретному випадку дуже часто 
відповідає основній закріпленій у житті установці особи ( гам таки, 406).

Вказана концепція установки розкриває механізм перетворення по
глядів, переконань, цінностей у поведінкові акти, організовуючи багато
значність особистіших якостей у цілісну структуру. Як вказує В.Водзин- 
ська, установка на рівні об’єктивізації служить психологічним механіз
мом формування і функціонування ставлення особи. Ціннісна орієнтація 
особи - конкретний прояв ставлення, що відбувається у формі фіксова
них установок (5, 48-54).

Центральною детермінуючою ланкою у реальній внутрішній мо
ральній діяльності людини є моральні потреби особи. Вони виступають 
основною рушійною силою, що спонукає особу до включення у 
моральну діяльність. Моральні потреби показують моральне стягнення 
особи стосовно дійсності і самої себе, ту міру її вимогливості, яка здатна 
стати вирішальною силою процесу, спрямованого на реалізацію ідеалів і 
вимог. Моральні потреби служать своєрідним пусковим механізмом, що 
виявляє боротьбу добра і зла, що й робить їх актуальним об’єктом 
морального виховання (6, 92).

Яскравим вираженням необхідності задоволення тієї чи іншої 
потреби є інтерес, що завершується у процесі мотивації. А Гитаренко 
визначає моральний мотив як свідомість (в тій чи іншій мірі), моральне 
спонукання особи. Причому власне моральний мотив буде тільки тоді, 
коли усвідомлення проходить через дихотомію добра і зла, тобто так чи 
інакше демонструючи переваги суб'єкта у світі цінностей.

У процесі формування мотивації поведінки особистість підходить 
до розв'язання проблеми. Моральна мотивація - це динамічна система, 
що становить не просту суму різних мотивів, а є спрямовуючою і орга
нізуючою їх цілісною системою. їй властиві такі функції: оціночна, 
спонукальна, виправдальпо-захисна і прогностична.

Оціночна функція допомагає здійснювати контроль за спрямо
ваністю поведінки до найбільш суттєвих для людини цінностей-цілей, 
визначає морально-ціннісний смисл вчинків, формує стійкі почуття мо
ральної правоти, морального задоволення; з її допомогою моральні 
потреби не тільки зміцнюються, але й трансформуються у нові.

Спонукальна функція грунтується на розвитку волі й носить імпе
ративно-наказовий характер, посилює здатність особи керувати своїми 
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емоціями, придушувати гидкі нахили й бажання, розширює можливості 
для утвердження у свідомості й поведінці моралі,них цінностей, гума
ністичних ідеалів.

Випрандштю-захисна функція дозволяє людині ухилятися від існу
ючих моральних вимог, зберігаючи при цьому видимість благопристой
ної поведінки. У цьому випадку можливі два варіанти: хибне моральне 
прогнозування, що ірунтується на задоволенні аморальних цілей, відхи
лення від самоосуду, самоконтролю (деформована моральна мотивація) 
і правильне обірунтування вчинку, здійснення автентично морального 
вибору, коли смисл виправдання правомірний і має глибоко критичний 
характер.

Прогностична функція допомагає визначити моральний смисл 
всього життєвого шляху людини, нерідко веде до перегляду застарілих 
норм 1 вимог.

Мотивація особливо актуальна в тому випадку, коли є можливість 
вибору, є різні варіанти 'задоволення однієї й тієї ж потреби. У цій 
ситуації має значення стимуляція поведінки. Як вказують дослідники, 
стимули - цс такі спонукачі діяльності і активності людини, які опосе
редковують потреби і засоби для їх задоволення. З одного боку, вони 
сприяють перетворенню засобів задоволення потреб, а з іншої о, форму
ють самі потреби, способи їх задоволення, мотиваційну сферу, сильно 
впливаючи цим самим на особистість в цілому.

При цьому розрізняють зовнішні і внутрішні стимули. Дію стимулу 
можна зрозуміти, якщо розібратися у механізмі перетворення зовніш
нього впливу у внутрішню спонукальну силу діяльності особи. Ті льки у 
ході складної психічної діяльності, поєднаної із системою потреб особи, 
зовнішній вплив перетворюється у внутрішню спонуку до дії (7, 115) 
Сформована мотивація є важливим результатом морального процесу, 
але її якість проявляється тільки у моральній діяльності, співставленій з 
основами моралі у вигляді конкретного морального вчинку, лінії 
поведінки.

Моральна діяльність, включаючи різні форми моральної активності 
особи, виступає завершальним моментом морального процесу на рівні 
першої підсистеми. Моральна діяльність особи можлива у всіх вище 
виділених видах моральних відносин.



Отже, моральний процес на рівні першої підсистеми внутрішньої 
ціннісно-нормативної регуляції поведінки особи с діалектичним проце
сом, у рамках якого реалізуються, проходячи перевірку умовами реаль
ного буття конкретної особи, проблемні ситуації. Зв’язок тієї чи іншої 
міри напруженості між середовищем і особою створює проблемну 
ситуацію, яка через моральну активність особи реалізується відповідно 
до властивих їй потреб, цінностей, установок в результаті складної 
системи мотивації (з можливим підключенням внутрішніх і зовнішніх 
стимулів) у моральну дію-відпошепня. Завершення даного процесу веде 
до встановлення моральності нового порядку (нового якісного рівня, 
спрямованого у позитивну чи негативну сторону), тобто до морального 
розвитку особи за рахунок впливу на моральні якості Ті моральних 
відносин. Відносини ж, як наявний зв’язок між моральними якостями 
особи і охарактеризованим циклом дії механізму внутрішньої ціннісно- 
нормативної регуляції поведінки, бататі й здатні на нові проблемні 
ситуації і т.д. (взаємодію вказаних компонентів див. у таблиці 1).

У результаті багаторазового відтворення всього циклу проходить 
збагачення однієї чи декількох разом взятих моральних якостей, акту
альних для того чи іншого виду моральних відносин Сукупність тієї чи 
іншої міри сформованих якостей досить суттєво впливає на моральну 
спрямованість, що пронизує всі інтеїральні властивості особи. А 
сполука, поєднання виділених якісних інтеїральних вузлів забезпечує 
появу і розвиток системної властивості - загальної моральної 
вихованості особи.

Інтегральні властивості умовне' виділених трьох підсистем одно
часно виступають одночасно основними показниками моральної 
вихованості особи. Ними (на рівні кожної з підсистем) є:

- першої (моральні дії як результат функціонування механізму 
внутрішньої ціннісно-нормативної регуляції поведінки особи) - усвідом
лення основних елементарних норм і правил поведінки; рівень домагань 
особи відповідно до реальних умов її життєдіяльності у задоволенні ос
новних потреб; сформованість моральних цінностей, ідеалів, закріпле
них установок; повнота розвитку і прояву функцій мотиваційної сфери;

- другої ("моральні відношення особи до ... як можливість функ
ціонування у вигляді регулятивної системи, що виявляється через ак ту
альну моральну діяльність і можливість розвитку моральних якостей) - 
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Таблиця 1
Структурно-логічна схема взаємодії внутрішніх і зовнішніх 
факторів функціонування механізму моральної ціннісно- 

нормативної регуляції поведінки особи

Інформаційно- 
пізнавальна функція о

Нормативна
функція О

Практично-перетворю- 
юча і творча функція

V V
Основні соціально-педагогічні умови:

1 Суспільне благо для задоволення і правильного формування 
соціально-економічних і біологічних потреб особи.

2. Урахування вікових особливостей дитини.
3. Діагностика (поетапна) рівня сформованості інтегральних якостей 

особи.
4. Виховна взаємодія школи (інших суспільних інституцій) та сім’ї.
5. Процес виховання особи

Усвідомлення 
моральних Н о р м ,  
правил поведінки

Засвосння моральних 
цінностей, ідеалів

Формування 
суспільно іначимих 

мотивів моральної дії І

(Нормування 
усвідомлених стійких ̂  
Моральних позицій, 

установок

!_ ....... ...  ........
Моральне ста

Бога і сніту, життя і сме 
країн, ;іагальнонародиогс 
навчання і праці, до лю, 
батьків і родичів, вчите/ 
ків і дру.тів, хлопчиків і 
до суспільних груп (сім!

і
влеімя особи до:
рті, Батьківщини та інших 

надбання і при|х>ди, до 
де.й (старших і молодших, 
гін і наставників, ровсгки- 
Іівчаїок, до м-бк- та інших), 
класу, гурту тощо).

\ '

Моральна іні^іМдуалитичш>-сгоїстична та 
сустльно-калекгпивістинна спрямованість 

особи в процесі різноманітних видів діяльності

Формування інтегральних моральних якостей:
духовності і відповідальності; оптимізму і мужності; патріотизму та 
інтернаціоналізму; активності і бережливості; колективізму і 
самостійності, старанності і працелюбності; гуманності і альтруїзму; 
чуйності і вдячності; дисциплінованості і розсудливості; принциповості 
і справедливості; віоності та гідності; скромності і чесності



вироблені у процесі діяльності, спілкування і наїромадження досвіду 
суспільної поведінки моральні відношення особи до: життя, суспільства 
(Батьківщини, загальнонародного надбання і природи), суспільних іруи 
(сімейної, класної тощо), навчання, праці, людей (старших і молодших, 
батьків і вчителів, ровесників і друзів, хлопчиків і дівчаток, себе);

- третьої ('моральні якості і моральна спрямованість особи як дві 
лінії якісної характеристики інтегральної властивості, що формується) - 
сукупність моральних якостей (оптимізм, патріотизм, суспільна актив
ність, бережливість, колективізм, дисциплінованість, старанність, праце
любність, гуманність, чесність, принциповість, відповідальність, самостій
ність тощо) і моральна спрямованість особи (суспільно-колективістична
та індивідуалістично-егоїстична).

Для кожною з виділених показників необхідно визначити певні 
критерії 1 ознаки, що всебічно характеризують їх сутність. Відповідно з 
головним критерієм - стійкістю моральної позиції особи щодо прояв
лених ознак - доцільно виділяти п’ять рівнів вихованості вказаних вище 
інтегральних якостей: ідеальний - стабільно домінуюча позитивна мо
ральна позиція; високий - стійка позитивна моральна позиція у сиіуації 
суспільного, групового та особистїспого контролю та індиференіна поза 
таким контролем; середній - індиферентна, нестійка моральна позиція; 
низький - нестійка моральна позиція у ситуації контролю і неї аіивна поза 
нею; найнижчий - стійка негативна моральна позиція.

Аналогічно умовно виділяють відповідно до реально досягнутих 
результатів рівні загальної моральної вихованості особи: високий 
переважаючий високий рівень основних ін тегральних якостей у поєднанні 
з ідеальним та середнім рівнем окремих із них; середній - переважаючі 
середній і високий рівні основних інтегральних якостей у поєднанні з 
низьким та ідеальним рівнем окремих із них; низький - переважаючі 
низький та середній рівні основних інтеїральних якостей у поєднанні з 
найнижчим і високим рівнем окремих із них; найнижчий - переважаючі 
найнижчий та низький рівні основних інтеїральних якостей у поєднанні з 
середнім та високим окремих із них. Ідеальний загальний рівень моральної 
вихованості, як правило, виділяють тільки теоретично.

Звичайно, слід вказати па співвідносність виділених рівнів Су тність 
дитячої особи не може бути розкрита з абсолютною точністю і виміряна 
математично в абсолютних даних, насамперед тому, що це - не постійна.

а змінна величина, яка інтенсивно формується у системі динамічних 
суперечливих суспільних відносин. Але, в результаті спеціального ви
вчення можна визначити (в тій чи іншій мірі достовірності) загальні 
позитивні тенденції, домінантніст ь і міру розвитку виділених інтеїральних 
якостей з допомогою сукупності методик. Вкажемо, що такс вивчення на 
даний час можливе тільки з науковою мстою, оскільки ряд причин і, 
насамперед, трудоємкість дослідження рівня прояву моральних відносин, 
не дозволяють здійснювати це в умовах навчально-виховної практики. 
Але вже сьогодні визначальним способом виявлення результативності 
процесу морального виховання школярів виступає озброєння вчителів, 
класних керівників, організаторів виховної роботи методикою вивчення 
рівня моральної вихованості особи.
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Л.СИНЮТКА

О с о б л и в о с т і  в п л и в у  с у ч а с н и х  с о ц і о к у л ь т у р н и х

ДЕТЕРМІНАНТ НА ПРОЦЕС ЖИТТЄВОГО 
САМОВИЗНАЧЕННЯ ПІДЛІТКА В СІМ’Ї

Центральним аспектом проблеми розвитку і формування людини є 
розгляд та аналіз впливу "середовища" на психічний, особистісний і 
соціальний, фізичний і фізіолої ічний розвиток людей па рі'ших вікових 
етапах.

Особливої актуальності цей аспект набуваг під час вивчення процесу 
самовизначення дітей підліт ковою віку в умовах сучасної сім і.

Процес життєвого самовизначення підлітка у вітчизняній психології 
прийнято розглядати, насамперед, як "процес входження людини в 
суспільстві', процес становлення особистості на основі засвоєння нею 
елементів ку льтури і соціальних цінностей" (6, 40).

Певний час в педагогіці і психології існувала хибна думка про те, що 
дитина-підліток це об’єкт впливу ряду соціальних інстит утів, що пасивно 
сприймає і засвоює все, що пропонує зовнішнє середовище. ('. Рубінштей- 
ном було детально розроблене питання соціалізації в конетекеті пробле
ми детермінації, тобто за принципом: зовнішні причини діють, перелом
люючись крізь внутрішні умови. Таким чином, соціалізацію слід розі ля- 
даги як двосторонній процес: "людина не тільки адаптується до соціаль
но-економічних, політичних, соціально-економічних норм, що склада
ються на різних рівнях життєдіяльності суспільства, але й п е р е т в о р ю є  їх у 
власні цінност і, орієнтації, установки завдяки акт ивності індивіда" (6, 41).

Філософські, економічні, психолого-педагогічні, соціологічні та інші 
дослідження українського соціуму однозначно фіксують йото кардиналь
ні трансформації, оцінюючи стан суспільства як критичний, тобто форму
ється якісно новий стан соціуму шляхом дезінтеїрації через конфлікт .

Мова йде про загальну, комплексну, еоціокультурну кризу, що охо
пила (з другої половини 80-х років) основні сфери життєдіяльності 
суспільства, сукупність соціальних стосунків, культуру. Не обминула вона 
і соціальну сферу, де виникла дезінтеграція суспільних іруп та інститутів, 
типів відтворення суспільством своєї функціональності. Подібні глобальні 
франсформації передбачають появу нових соціальних норм, моделей по
ведінки, перерозподіл соціальних ролей, встановлення нових взаемозв яз-

ків між соціальними інститутами. Таким чином, змінюється не тільки сис
тема відносин "дорослий-дорослий", але й система трансформацій сус
пільного досвіду підростаючому поколінню (відносин "дорослий-дитина").

На думку вчених вплив соціуму обумовлений об’єктивним місцем, 
яке займає дитина в людських стосунках, тобто оточення людини, що 
формується найважливіша детермінанта її розвитку.

Вчені схематично поділяють оточуюче середовище на макросоціаль- 
ний і мікроеоціальний рівні.

Макросоціальний рівень - рівень стосунків соціальних іруп.
Мікроеоціальний рівень прийнято поділяти па зони найближчого 

оточення людини, а саме: сімейне оточення, близьке оточення (референтні 
групи, колективи професійної і суспільної діяльності, друзі); оточення 
малознайомих людей.

Суспільне оточення є найпоширенішим, всеохоплюючим завдяки 
поєднанню надбання минулого і можливостей майбу тнього. Крім того су
спільне середовище здійснює втілив па всі сфери життєдіяльності особис
тості. Найбільш важливими для процесу становлення особистості є ті еле
менти середовища, з якими дитина постійно активно взаємодіє До них 
слід віднести: умови середовища (вони визначають умови міжособпстіс- 
ного спілкування), матеріальні передумови, фізіологічні дані дитини та її 
індивідуальні особливості.

Глибокі економічні і соціальні перетворення в суспільстві стали 
причиною кардинальних змін соціальної структури, а саме, привели до 
появи нових соціальних груп, до порушення співвідношення між соціаль
ними ірунами, які починають відрізнятися за характером праці, статусом, 
доходами, рівнем освіти і культури, побуту. Це, в свою чергу, призводить 
до суіквих деформацій в системі суспільних стосунків, зростають со
ціальні суперечності. Суттєві деформації інститутів влади, що не задо- 
вілміяють економічні запити суспільства, породжують деформацію сто
сунків, тобто конкретних варіантів поведінки членів суспільства, їх взає
мин і життєдіяльності. 1 як результат деформації стосунків - зміна 
соціальних цінностей і уявлень про них.

Підсилення даному процесу надає різке послаблення, до повного 
демонтажу, багатьох владних, а головне, правових механізмів, що 
регулюють поведінку людини в суспільстві.

Таким чином, зміна системи ціннісних орієнтацій та уявлень про них 
обумовлені зміною моделей поведінки, різних прошарків і іруи населен



ня, що породжена відставанням функцій соціальних інститутів від потреб 
розвитку суспільства. Це об’єктивний фактор.

Суб’єктивний фактор - індивідуальна соціальна поведінка "доросло
го" - залежить від міри втрати особистісної ідентифікації з попередньою 
системою норм і життєвих цінностей.

Суттєві трансформації ціннісної системи суспільства спричиняють 
до таких негативних явищ, як порушення соціальних норм, ріст міжосо- 
бистісних конфліктів, серйозні зміни в шкалі життєвих орієнтацій особис
тості, тобто зменшення долі соціальних цінностей та збільшення індиві
дуалістичних.

Негативізм сучасного стану макроеоціального рівня має більшою 
мірою тимчасовий характер. Позитивні сторони, переваги суспільних 
процесів сьогодення мають швидше потенційний характер і знайдуть своє 
виявлення у недалекому майбутньому.

Кінцева мета суспільних перетворень сьогодення - побудова демо
кратичної, національної, правової держави. Демократизація суспільних 
процесів веде до створення широких можливостей самовизначення 
майбутньої особистості; реалізації Я особистіших, професійних, індивіду
альних особливостей і нахилів.

До соціокуль турних детермінант життєдіяльності індивіда належать 
етнопсихологічні особливості оточення індивіда, психологічні характери
стики і рівень загальної культури соціальної верстви чи прошарку, до 
якого належить індивід, психологічні особливості взаємин найближчого 
оточення індивіда сім’ї.

Процес особистіеного самовизначення підлітка необхідно розгляда
ти при обов’язковому врахуванні сумарного результату впливів зазначе
них детермінант.

Становлення особистості відбувається не тільки в певній системі 
соціально-економічних відносин суспільства, але й, одночасно, випробо
вує на собі суттєві впливи конкретного національного середовища 'і пер
ших днів життя дитина знаходиться у взаємодії з притаманними тільки 
даній нації особливостями побуту, певним стилем життєдіяльності, з еле
ментами культури, національними традиціями, звичаями. Формування 
системи ціннісних орієнтацій відбувається через відчуття спорідненості з 
духовними цінностями своїх батьків, свого народу. Всі ці аспекти приво
дять до формування особливих рис національної психології.

Національно-психологічні особливості - це реально існуючі у 
національній свідомості соціально-психологічні явища, які виступають як

специфічні форми функціонування загальнолюдських властивостей 
психіки. Своєрідність національної психології виражається не в яких- 
небудь неповторних психологічних рисах, а в їх неповторному поєднанні, 
прояві певних звичаїв, історичних традиціях, в діяльності, поведінці, 
вчинках (4, 47-49).

1 Іовернеиня до національних ірадицій української історії та культу
ри створює можливості для реалізації етнопсихологічних індивідуальних 
особливостей (своєрідність сфери мотивацій, інтелектуально-пізнаваль
ної, емоційної, вольової, комунікативної) підростаючого покоління та 
значного полегшення процесу входження не тільки в соціальне, але і в 
н а ці он ал ьн с сере; іовипіе

Національно-психологічні особливості, які сконцетровують у собі 
специфіку соціально-психологічних феноменів, мають здатність детермі
нувати характер функціонування психологічних явищ. Вони не завжди 
піддаються безпосередньому впливу об’єктивної дійсності, що робить їх 
консервативними і стійкими (4, 22-32).

Дослідження етнопсихологічних особливостей передбачає, вивчення 
національної свідомості, інтересів і ціннісних орієнтацій, потреб і мотивів, 
комунікативної діяльності, етичних стереотипів.

До етнопсихологічних особливостей української нації вчені 
(О.Кульчицький, В.Цимбалістий, В.Янів, М.Шлемкевнч та інші) відно
сять наступні риси:

- кордоцентричність, емоційно-почуттєвий характер української 
душі і низький рівень раціонально-вольових компонентів;

- несхильність до аскетичності; одночасно з релігійною формацією 
душі притаманна величезна життєдіяльність і життєздатність з орієнта
цією на сьогоднішній день, а не па невідоме майбу тнє;

- до феноменів соціальної психології слід віднести велику продук
тивність і працелюбність українського народу; прагнення до "малою 
гурту", об’єднаного емоційно-почуттєво, а не заради спільної мети;

- з попереднім положенням пов’язаний феномен індивідуалізму 
українців, поєднаний з ідеєю рівності і неприпустимістю насильства влади 
(7, 31-32).

Зацікавлення викликає така властивість української психічної струк
тури, як "матріархальний" стиль родинного життя (за Ь.Цимбалістим) - у 
несвідоме українця ще в дитячому віці входить ідея рівності дітей 
люблячої матері і водночас - недовіра і ворожість до насильницької 
влади, яку в родині уособлює караючий батько (7, 32).



Виховання в родині - це не тільки накреслення і впровадження ви
ховних цілей у свідомості батьків, не тільки конкретні вказівки і поради 
дітям, мова йде про цілісне трактування дітей дорослими, зокрема батька
ми, що є носіями певних норм, грапдицій даної культури. Типові для на
роду риси характеру виводяться :з аналогічних способів поведінки в ро
динному житті, які панують в даній культурі. Те, що німця робить німцем, 
американця - американцем, а японця - японцем. Це складний вплив тих 
рис, які відрізняють японську, американську і німецьку родини (7, 80).

В.Цимбалісгий наголошує на тому, що головне значення для 
формування національної вдачі українців відіграє становище жінки, 
зокрема жіпки-матері в житії і ментальності нації. Цієї ж думки 
дотримуються О.Кульчицький, В.Янів. Підтвердження цьому положенню 
легко знайти в українському фольклорі, пісенній творчості, побутових 
традиціях, в мистецтві і літературі.

Звідси і українська "кордоцентричність", і висока оцінка таких рис 
характеру, як доброта, добродушність, лагідність, м’ягкісіь, сердечність; і 
втеча до малого гурту, пов’язаного сердечністю взаємин і відсутність 
мужесько-здобувчої настанови на зовнішніш світ (7, 87).

Однією з рис, притаманних українському народу, є саме традиція 
передавати від покоління до покоління свій соціальний, професійний, 
моральний досвід, З цього приводу відомий український стнопеихолог
В.Янів зазначає, що тільки завдяки глибокому відчуттю традиції україн
ський народ не перетворився в етнічну масу (7, 82).

Ллє особливістю сучасного процесу соціалізації підлітка є те, що 
підліток не засвоює бездумно, сліпо, неусвідомлено досвід попередніх 
поколінь, а ставиться вибірково до цінностей, що йому намагаються 
передати, вносить елементи новизни в життя, і тим самим збагачує його.

Перспективною є можливість формування і розвитку у дитини таких 
важливих якостей, які ігнорувались раніше, а саме, усвідомлення себе 
вільною, незалежною, еамоцінною особистістю, що спирається на власні 
сили і можливості, прагне до самореалізації.

Загальноприйнятою точкою зору є погляд на провідну діяльність в 
підлітковому віці, як на соціально спрямовану при необхідній умові її 
оцінювання оточуючим соціальним середовищем. Саме на цьому етапі 
значної ваги для дитини набувають міжособиетіені стосунки. Суб’єктом 
спілкування може бути не тільки одноліток, але і референтна ірупа, яка 
може складатися як з ровесників-підлітків, так і з людей, старших за 
віком. Важливим моментом є те, що в референтну групу може ввійти і

значущий дорослий, який об’єктивно є носієм певного комплексу соціаль
них цінностей.

Новоутворенням даного періоду (на думку більшості авторів - це ос
новне новоутворення підліткового періоду) є якісний стрибок у розвитку 
самосвідомості, сукупність якого полягає в процесі особистого "я", у фор
муванні комплексу уявлень про себе. Підліток починає себе усвідомлюва
ти як "дорослу" людину, тим самим шукаючи самоствердження в колі 
однолітків і дорослих (г оловне - визнання його "дорослості" оточуючими 
значущими дорослими), засвоюючи життєві цінності дорослого світу.

Соціальноепрямована діяльність підлітка, спроби визначити своє 
місце в різних сферах дорослого життя взаємопов’язані з процесом озна
йомлення дитини з соціальними цінностями дорослого світу, з процесом 
розуміння і прийняття (або неприйняття) їх для себе.

Зазначені вигце особливості розвитку сучасного українського сус
пільства неминуче призводять до суттєвої зміни орієнтацій на певні со
ціальні цінності у світі “дорослих”. '“Дорослий світ’’ ще не виробив для 
себе чіткої системи життєвих цінностей і тому не в стані запропонувати її 
підростаючому поколінню. Подібна ситуація неодмінно веде до загост
рення вічної проблеми “батьків і дітей”, надаючи їй змісту глобального 
непорозуміння поколінь.

Значний вплив на процес соціалізації підростаючого покоління 
здійснюють фактори об’єктивного розвитку суспільства: досягнення на
уково-технічної думки і значний розвиток комп’ютерних технологій; 
необмежена доступність до різних видів інформації“), розширення геоіра- 
фічних меж існування і спілкування; часткове порушення суто сімейного 
виховання і значний вилив суспільних інститутів. Ці явища також спри
яють виникненню і поглибленню розбіжності поколінь, тим самим ускла
днюючи механізм трансмісій .цінностей. Молоде покоління отримало 
можливість вибіркового сприйняття і засвоєння надбання соціального і 
культурного досвіду попередніх поколінь, а не буквального, пасивного 
засвоєння непорушного комплексу цінностей батьківського покоління 
Однозначно цей процес оцінити неможливо. Негативною стороною є ге, 
іцо гнучкість і варіантність процесу соціалізації веде до часткової втрати 
соціальних, культурних, національних традицій. Ллє одночасно спрацьо
вує позитивний момент: це більш широка можливість збагачення моло
дим поколінням соціальної, культурної і національної спадщини. В проце
сі іі прийняття для себе, впровадження новітніх алементіи до вже існуючих 
ціннісниих систем.



Таким чином, правомірним буде твердження по те, що су пові якісні 
зміни зазнає система цінностей сучасного суспільства, процеси трансмісій 
соціальних цінностей новим поколінням.

Вище мова йшла про проблеми взаємодії підлітка з макроеередови- 
щем, в якому виробляються і функціонують соціальні норми орієнтації.

Ллє підліток у повсякденному житті тісно пов’язаний з мікросо- 
ціальним рівнем, на якому діють інститути соціалізації. Цей рівень вис
тупає у відносинах “суспільство - підліт ок” проміжною лапкою, де і відбу
вається процес пізнання суспільства дитиною і дитини суспільством. На 
жаль, на сучасному стані спостерігається послаблення і зміна функцій 
інститутів соціалізації V зв’язку з кардинальними соціально-економічними 
перет вореннями. Загальноосвітня школа в перспективі розглядається ско
ріше як заклад навчання і отримання певного рівня знань, а не виховання 
Вже сьогодні виховні функції ніколи суттєво обмежені і не дають відчут
них результатів. 11 роїресивне нововведення ' психологічна служба в шко
лах” носить епізодичний характер, методологічно і науково недостатньо 
розроблена, і не в стані задовільнії ! и існуючий рівень запиту на її послуги 
у зв’язку з дефіцитом матеріальних і кадрових ресурсів. Процес закриття 
позашкільних і виховних закладів, обмеження їх фінансування неодмінно 
ускладнює і обмежує можливості самореалізації індивідуальних особли
востей підлітків.

С оціально спрямований за характером своєї діяльності підліток шу
кає певної компенсації в плані самоствердження у неформальних утворен
нях, які за характером діяльності іноді спрямовані антисоціально. Нефор
мальні об’єднання, що також входять в мікросопіум підлітка ст ають для 
нього ледве не єдиною можливістю самореалізації і самоствердження.

Оптимістично було б вважати зазначені проблеми проблемами рос
ту і формування якісно нового цивілізованого суспільства, одною з го
ловних функцій якого є збагачення повноцінного інтелектуального і ду
ховного розвитку молодого покоління. Свідченням цього є створення ря
ду науково обірунтованих державних комплексних проірнм діяльності 
загальноосвітніх та виховних інститутів, таких як “Діти України”, націо
нальна програма “Освіта" (Україна XXI століття), регіональні програми 
національної школи з урахуванням етнопсихологічних особливостей на
селення певних областей України.

Перед спеціалістами, що працюють з дітьми, стоїть важлива і важка 
проблема допомогти підліткам розібратись у складних проблемах сього
дення, у строкатому, певизпаченому світі життєвих цінностей, переконати

їх думати і діяти у відповідності із заг альнолюдськими цінностями, осно
вами христ иянської моралі

І оворячи про впливи сучасних соціокультуних детермінант на про
цес життєвого самивизначення підлітка, неможливо обминути аналіз 
впливу сім’ї найближчою для дитини соціального оточення. Сім’я є од
ним із тих соціальних інститутів, що відображають конкретно-історичну 
ситуацію розвитку суспільства і найбільш відчутно реагує на зміни со
ціальної дійсності, що обмежена рамками певної соціальної ірупи (на 
даному часовому вимірі) і представлена для дитини системою суб’єкт- 
суб’єктних стосунків.

Важливими характеристиками сім’ї, як інституту соціалізацій, є її 
присутність на всіх вікових етапах соціального становлення дитини дов
готривалих впливів і, головне, завдяки власним прикладам суспільного 
життя; безпосередня взаємодія з представниками “дорослою світу”, но
сіями соціальних цінностей, т.т. батьками. При умові входження батьків 
до референтної ірупи підлітка, вплив сім ’ї значно підсилюєт ься Крім цьо
го, сім я з одного боку - джерело соціальною досвіду, з іншого вона 
опосередковує набу тий дитиною соціальний досвід за межами сім’ї.

Функція сім’ї, як іпетиут у соціалізації, - подвійна. Сім'я, як складо
вий елемент суспільного середовища, диференційовано сприймає, за
своює і реалізує запити даного суспільства (на певному часовому відріз
ку), впливаючи на формування соціальної складової підлітка. Стосунки 
всередині сім’ї заалежать від оточуючої« соціального середовища. Жит- 
и ві цінності, що їх дотримуються члени родини, модель виховання дітей 
в Сім’ї обумовлені належністю не тільки до певної держави, але і належ
ністю до певної соціальної групи.

Зроіуміло, що соціально-економічні трансформації сучасного сус
пільства, безпосередньо вплинули на сім'ю. Демократизація взаємин па 
макроеоіпальному рівні привела до зміни стосунків в системі “батьки- 
ДІ і н Вони стали більш рівноправними, гнучкими, рухливими, з елемен
тами застосування діалогу, компромісу, взас мовизнання аргументів про- 
і илежноі сторони (як загальні тенденції), значно збільшилась варіатив
ність вибору моделей виховання (за матеріалами дослідження автора). 
Можливо було б застосувати в даному випадку схематичне припущення, 
що одвічне протистояння батьки-діти” порушується в сторону прими
рення і об’єднання проти аїресивпою натиску макроеоціуму (на даному 
відрізку часу).



Помітилась тенденція часткового застосування у виховній моделі 
елементів традиційного національного сімейного виховання, що сприяє 
розвитку етнопсихологічних особливостей майбутньої особистості, а це 
обумовлює її входження не тільки в соціальну, але й національну спіль
ність.

Ллє сім’я, як структурна соціальна одиниця, відображає у своєму 
мікросвіті загальний стан всього середовища, всі його суперечності, ви
пробовує на собі ряд суттєвих перетворень.

Сучасна сім'я знаходиться під впливом багаточисельних внутрішніх і 
зовнішніх процесів, що визначають її проблематику, яку можливо класи
фікувати наступним чином.

До першої категорії слід внести "хронічні проблеми в сім’ї”, які по
в’язані зі станом здоров’я членів сім’ї, їх психофізіологічними індивіду
альними особливостями, проблеми міжособистісного спілкування в ме
жах родини.

До другої категорії належать проблеми, породжені трансформація
ми на макросоціальному рівні, які в значній мірі ускладнюють вну трішню 
проблематику в сім’ї. Найбільш помітними за результатом є впливи еко
номічної кризи на стан сучасної сім’ї, що породжують проблеми зібль- 
шення кількості розлучень, важкі матеріальні побутові умови життя, по
гіршення стану здоров’я дітей і падіння рівня народжуваності.

Вилив процесу трансформації системи життєвих цінностей па пер
ший погляд менш помітний, але результати цього впливу суттєво відчу
ватимуться в майбутньому. Зміна системи ціннісних орієнтацій веде до 
порушення системи передачі соціально-культурного надбання в рамках 
сім’ї від батьків до дітей, поглиблюючи проблему поколінь, ускладнюючи 
процес соціалізації підлітка в сім’ї, що послаблює функцію сім’ї як інсти
туту соціалізації.

Проблематика сучасної сім’ї складна й різноманітна і тому потребує 
окремого комплексного міждисциплінарного вивчення.

Життєве самовизначення підлітка на сучасному етапі неможливе без 
взаємодії соціально-педагогічних чинників мікроеередовпща, взагмоуз- 
годжеиих впливів інститутів соціалізації (сім’ї, ніколи, позашкільних 
закладів, громадських організацій).

Провідною метою взаємодії є виховання гармонійно розвиненої осо
би, соціалізація підлітка в суспільстві. Під взаємодією інститутів соціалі
зації розуміється спільне рішення єдиних завдань виховання, в яке кожна 
з сторін вкладає свої специфічні можливості, здійснює вплив на розвиток

виховного потенціалу іншої. Зміст інтегруючого виливу іголягає в тому, 
щоб спонукати активність підліт ка, що дає можливість урахування соці
альних факторів в їх реальному впливі на особистість та потенційні ха
рактеристики самої особистості; залучити дитину до взаємодії з ото
ченням, збагатити досвід взаємин, кількісно і якісно покращити коло 
спілкування.

Різноманітні форми соціально-педагогічної інтеграції створюють 
можливість для вирішення важливих завдань суспільного виховання в 
мікросередовищі, надають кожному індивіду реальні можливості для 
влас ної самореалізації.

Інтеграція виховних впливів навколишнього середовища особливо 
по вертикалі сім’я, школа, суспільство забезпечує: взаемодоповнення і 
взаємоконтроль соціалізуючих функцій; різносторонніеть, багатофактор- 
ність, різноманітність процесу соціалізації і розширення можливостей 
самореалізації і самовизначення підлітка; цілеспрямоване формування 
ціннісних орієнтацій підлітка у відповідності з системою соціальних 
цінностей суспільства.

В цілому, процес життєвого самовизначення сучасного підлітка обу
мовлений як об’єктивним станом суспільного середовища (стан сус
пільних інститутів), так і на мікроеоціальному рівні (безпосередньо ото
чуюче середовище), значно ускладнений системи цінностей.
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О .К о р о п е ц ь к л

ДІАЛОГ ЯК СПОСІБ БУТТЯ ЛЮДИНИ

Система об’єктивних соціальних стосунків до якоі включається ко* 
на людина відразу після свого народження і до самої смерчі, форм уг й от  
суб’єктивні стосунки і усіма сторонами дійсності Ця система стосунки« 
людини з оточуючим світом і з самим собою є завжди найбільш специ 
фінною характеристикою власне самої особистості.

Розкриваючи суть поняття взаємозв’язки в нсихолоііі, В.Мясиїціи 
вказував на те, що вони являючься однією із форм відображення люди 
ною дійсності, що її оточує. На усіх психічних процесах людини постійно 
відбиваються її стосунки з усіма сферами буття, частинкою якої о вона є.

Він наголошував, що сама по собі діяльність - гра, навчання, праця 
для формування основних психічних якостей, які складають моральні 
ядро, можуть виявитися процесом нейтральним, якщо між п учасниками 
не організовані взаємовідносини, які вимагають співтворчості, співробп 
ництва, взаємодопомоги. Саме діалогічність у людських взаємовідносн 
пах стала передумовою становлення і а існування людини, що тільки и 
результаті взаємовідносин, що склалися між людьми в процесі спілкуван 
ня та ДІЯЛЬНО СТІ, в єдності людини з людиною може проявитися ЇЇ ЛЮДСЬКІЇ 

сутнісчь.
Цю , t v m k v  він підтверджував, зсипаючись на досвід А.Макаренки 

який говорив, що виключити особистість, ізолювати її, відділити її н»;і 
стосунків з іншими неможливо, і що "дефектні" взаємовідносини, у ЯКІ 

вступає особистість ведуть до відхилень у її формуванні, і навпаки: соці 
альпо і педагогічно нормальні взаємовідносини розвивають морально їм 
психічно здорові якості, які складаюч і, структуру особистості. Він вважим 
що взаємовідносини особистості з іншими - и потреби, інтереси, нахили 
не є продуктом якихось абстрактних історичних умов, а наеампе|Ч7і 
результатом тої о, як людині вдається налагоджувати зв’язки із цілком 
конкретним для неї оточуючим середовищем та наскільки це середовищі 
дає простір для виявлення і розвитку її індивідуальності як у діяльносії 
професійній, іак і у взаємодії з іншими людьми.

У зв’язку з цим, джерелом порушень у психіці особистості, причи
нок' багатьох форм її патології (особливо при неврозах) є перш за все 
цілком конкретні суспільні, виробничі, соціально-побутові, сімейні, осо
бисті та інші колізії, які переживає людина у своєму житті, і які безжаліс
но ламаючі, дорогі її серцю плани, стають нездоланною перешкодою на 
шляху до досягнення суб'єктивно значущих для неї цілей.

Відносини між людьми базуються на двох внучрішньо суперечливих 
вихідних моментах, які іраматично можна позначити як "Я-Ти", які Бубер 
називає інтимно-діалогічними та "Я-Він (воно), які класифікуються як 
кої нітивно-практичні". У відношеннях типу "Я-Він" інший являється для 
людини протиставленою ззовні емпіричною істотою, яка проявляє свою 
певну визначеність завдяки сукупності конкретних властивостей та 
якостей. Ці якості можна пізнаїи, оцінити (тобто пробудити симпатію, 
антипатію, захоплення, зневагу) та використати у своїх інтересах. Відно
сини типу "Я-Вш (Воно)" Бубер називає суб’єкч-об’єктними

У відносинах "Я-Ти" - іншу людину принципово неможливо звести 
до якихось остаточно визначених характеристик, вона пов’язана з суб’єк
том, поєднана з пнм з середини; вона може бути тільки суб’єктом у спіл
куванні та ставленні до неї.

Ці два типи не можуть існувати у чистому вигляді, вони постійно 
зливаються одне з другим Очевидно, людина це може жити без пізнання 
ча намагання використовувати інших, але людські відносини не можуть 
зводитися лише до цих, чи будь-яких інших конкретних функцій Людину 
можна пізнавати і любити одночасно. Діалогічне ставлення "Я" до "Ти" 
зникає тоді, і тільки тоді, коли зникає " І н", чобчо заперечується наявність 
між ними вну трішньої СПІЛЬНОСТІ

Найбільш повне пояснення та розуміння викладених вище положень, 
ми знаходимо у працях М.Бахтина, М.Бубера, С.Франка, ( ’ Рубіїпитейма 
та інших вчених, які базуються на методолої ії гуманістичного знання, яка 
все активніше' проникає як у психологічному науку, так і у наше щоденне 
життя.

( .Рубінштсйн у своїй праці "Людина і світ" констатує: "Я" не може 
бути розкритим як об’єкт безпосереднього усвідомлення шляхом відно
шення до самого себе, відокремлено від інших людей Найголовнішою 
умовою чого, що існую я, є існування особистостей, свідомих суб’єктів, - 
існування психіки, свідомості інших людей" (6, 338).



Вислів ('. Рубінштейна перекликається з думкою М.Бубера: "Відно
сини, які переживае людина - це реалізація її внутрішнього "Ти" в "Ти", 
яке вона зустріла; через "Ти" людина стає "Я”.

Досить переконливо про неможливість існування лише однієї ізольо
ваної свідомості писав у своїх працях М.Бахтии: "Існувати - означає 
існувати для іншого і через іншого. У людини немає внутрішньої суверен
ної території, вона вся завжди знаходиться на межі, заглядаючи усередину 
самої себе, вона дивиться у вічі іншій або очима іншої людини" (1, 312)

Людина одночасно може бути і суб’єктом і об’єктом взаємодії, в 
гому числі суб’єктом діалогу та об'єктом оцінки. Ось чому міжособистїені 
га міжгрупові відносини за своєю структурою є одночасно суб’єкт- 
суб’ї кпіими та суб’єк і -об'єктними

Це явище подвійного ставлення у відношенні до іншого М.Бахтии 
розглядає у термінах "опредмечення" та "персоніфікація": "Паші думки та 
наша практика (тобто паші відповідальні вчинки) здійснюються на межі 
між двома гранями: відношення до речей та відношення до особистості 
(опредмечення та нереофінікація). Одними нашими діями ми намагаємося 
наблизишся до межів опредмечення, гак ніколи не досягнувши її, іншими
- ми намагаємося наблизитися до межі персоніфікації, іакож не 
досягнувши її остаточно" (12, 370).

На двоякість людських стосунків вказував Є Франк: "Ця двоякість 
виникає з самої природи людини, котра, з одного боку, є іілесною емпі
ричною істотою, яка живе у матеріальному світі, а з другою - іст отою ду
ховною, внутрішньо поєднаною з іншими і з абсолютом" (8, 45). Пробле
ма і драматизм людських відносин полягає саме у двоякості становища, 
яке займає людина серед інших людей, завдяки якій людина зливається з 
іншими, яка зсередини поєднана з ними, але, одночасно вона пізнає їх і 
вступає у дію з ними як із зовнішніми об’єктами та які можуть бути або 
засобом до здійснення її ці лей або ж навпаки, перешкодою на шляху до 
здійснення цих цілей.

У різних формах людських відносин обидва ці начала присутні пара
лельно і одночасно (звичайно у різних співвідношеннях), тому виділити їх 
та описати так важко. "Я” і "Інший" виступають як неподільні і не
можливі одна без одної інстанції. Будь-які зміни в образі "Я" породжують 
зміни в образі "Іншого" (і навпаки)

Людина "навіть наодинці з собою зберігає функції спілкування"

1 . Ковальов, Л .Радзіховський роблять висновок: оскільки інтеріори- 
зована структура несе в собі згорну те спілкування, то саме діалог і висту
патиме скритнм механізмом психічних функцій, вмонтованим у глибинні, 
інтериоризовані структури психіки, тобто становлення внутрішньою 
світу психіки.

Діалог за М.Бахтіним - це не тільки спосіб формування особистості, 
цс саме буття людини, її "само-бутність, яка набуває свою повного і 
універсального вираження, саме в процесі діалогу Один голос нічого не 
завершує і нічого не вирішує. Два голоси - мінімум для життя, мінімум 
для буття" (1, 338).

Будь-яка інформація, яка вноситься у свідомість, перш ніж стати 
імманептною частинкою особистості, обговорюється в ній, незалежно, 
хоче цього людина чи ні. "Чуже слово мусить перетворитися у своє-чужс 
(або ж чуже-своє). Чужі слова стають анонімними, присвоюються, свідо
мість монодогізусться. Забувається початкове діалогічне відношення до 
чужих слів Вони ніби входять в освоєні чужі слова (проходячи через 
стадію "своїх-чужих" слів). Цей процес монологізації дуже важливий Далі 
монолог ізовапа свідомість як одне і єдине ціле вступає у новий діалої 
(уже з новими зовнішніми чужими голосами)" (І, 366).

Це внутрішнє обговорення передбачає хоча би два голоси, котрі 
пізніше злиються в один. Дуже вдало висловився у свій час М.Бахтии: 
"дивлячись на себе в дзеркало, людина дивиться "своїми і чужими очима 
одночасно". У цей момент відбувається "зустріч і взаємодія своїх і чужих 
очей, перехрещення світогляду свою і чужого, перехрещення двох свідо
мостей" (і, 314).

"У кожному слові... відголоски великого діалогу" (1, 247), більше 
того, кожне слово несе в собі два голоси, тобто є "двого лосим".

Отже, істина не може належати одній людині, бути монологічною, 
оскільки вона є результатом "со-борносіі" свідомостей багатьох ін д и в ід ів . 

У наведеній вище цитаті проглядається аналогія з інтерпеихічною фор
мою діяльності за Л.Виютським, який констатує, що будь-яка функція 
виходить на сцену двічі - спочатку, як розподілена між комунікантами, у 
своїй інтерпсихічній формі, і тільки пізніше як індивідуальне надбання 
самого реципієнта, тобто уже в інтраисихічній формі.

Інтерненхічна форма - це свій-чужий голос, котрий пізніше стає 
своїм. Але для того, щоб чуже слово увійшло у свідомість як "своє",



необхідно, щоб у цій свідомості було "місце" для іншого, відкритість по 
відношенню до нього, готовність зустрітися з іншим голосом, почути 
його. Це можливо лише у тому випадку, коли цей інший уже живе у сві
домості, якщо він не є сприймаючим зі сторони об’єктом, він с внутріш
нім змістом свідомості. Можна нажати, що відношення "Я-Ти" с необхід
ною передумовою розвитку індивідуальної свідомості. Тому ігнорувати 
даний тип відносин ми не можемо

У даному трактуванні діалогічний тип відносин можна вважати 
універсальною, необхідною умовою буття людини, формою становлення, 
розкриття та вираження сутності людини

У діалозі кожне повідомлення розраховане на його інтерпретацію 
співрозмовником та на його повернення у переломному, збагаченому та 
інтерпретованому вигляді для подальшої аналогічної обробки іншим 
партнером. Спілкуючись, люди сподіваються, що партнер відповіси, їм, 
вони розраховуют ь па його відповідну реакцію (О. Бодальов).

Ось чому М.Бубер назвав спілкування між людьми "діалогічним 
життям". Л М.Бахтин ще півстоліття тому говорив про "діалогічну орієн
тацію слова", що "слово народжується у діалозі, як його жива репліка, 
формуєт ься у діалогічній взаємодії з чужим словом у реальному мовному 
житті. Будь-яке конкретне розуміння є активним: воно приєднує те, що 
розуміє до свого предметно-експресивного кругозору і є нероздільно 
злите з відповіддю, з мотивованим запереченням - згодою.

Спілкування - це процес вироблення нової інформації, спільної для 
людей, що спілкуються, процес, що формує їх спільність (або підвищує 
міру ЦІЄЇ спільності). У процесі га результаті спілкування проходить не 
обмін ідеями чи речами, а перетворення того, що має кожен партнер у 
спільне надбання обох. Спілкування породжує спільність, а обмін зберігає 
відокремленість кожного з його учасників Фундаментальна різниця між 
спілкуванням та передачею інформації виявляється у відмінності власти
вих їм способів адекватної самореалізації: структура повідомлення моно
логічна, структура спілкування - діалогічна.

Спілкування, констатує М.Каган, ніяк не може бути прирівняне до 
передачі повідомлень (або інформації) або навіть до обміну повідомлен
нями (інформацією), як воно дуже часто визначається у філософській та 
психоло) ічній літературі.

До деякої міри першість належить саме відповіді, як активному на
чалу, оскільки відповідь створює підгрунтя для розуміння, яке формується 
лише у відповіді. Розуміння і відповідь діалектично з ’єднані та взаємообу- 
моплюються одне одним, одне без іншого неможливе... Тому його уста
новка на слухача - це установка на особливий світогляд, особливий свіг 
слухача, вона вносить цілком нові моменти в йото слово: адже при цьому 
відбувається взаємодія між різними контекстами, різними поглядами, між 
різними світоглядами, між різними експресивно акцентними системами, 
між різними мовами" (4, 106-107, 164).

Ось чому, діалог може бути формою зв'яжу тільки між суб’єктами, 
виражаючи усі ті риси, які відрізняють суб’єкта від об’єкта. ". Діалог - 
зіткнення різних розумів, різних ісгин, неподібних культурних ПОЗИЦІЙ, ЯКІ 

складають єдиний розум, єдину істину, єдину культуру" - на відміну під 
оОміну монологами. "Саме у синтезі найповніше просвічується, стиска
ючись, структура діалогу".

Можливо тому, відмічає М.Каган, найвиразніше структура діалогу 
моделюєм,ся музикою, коли використовується не ([юрма обміну М О І І О Л О -  

іами-аріямп, а форма дуету, тріо, квартету - цілісно неподібна взаємодія 
партій, які настільки залежать одна від одної, що вопи взаі алі не мають 
самостійного існування, утворюючи одночасне, а не послідовне звучання. 
Музична модель спілкування найточніше за інші проявляється ще й у то
му відношенні, що вона виявляє можливість бути діалогом не т ільки у йо
то дослівному значенні, тобто співбесіда між двома діючими особами, але 
й полілої ом, ю бю  взаємодією між багатьма партнерами, співучасниками 
единого практичною, ідеологічного, художнього чи ігровою дійсгва.

Реальний досвід показує, що у всіх випадках колектив, як посій 
спільності, складається лише тоді, коли партнер вільно вибирає партнера, 
оцінюючи його індивідуальність, його неповторимі якості. Навіть гра, яка 
є лише моделлю реального людського спілкування, - цікава лише годі, 
коли в ній беруть участь індивідуально своєрідні за стилем гри партнери - 
шахматисти чи футбольні команди. Людське спілкування грунтується на 
цій глибинній діалектиці відмінностей між парт нерами та їх прагнення до 
єдності, яке проте повинне привести не до стирання цих Відмінностей, а 
до "єдності різноманітностсй", як здавна визначали філософи гармонію.

Проте, це не є підставою, щоб вважати діалогічну форму взаємодії 
між партнерами як єдину і найбільш правильну, оскільки оптимальне



здійснення найрізноманітніших функцій вимагає від кожною члена сус
пільства бути здатним суміщати позиції суб’єкта га об’єкта діяльності, 
уміння оперативно переключатися з ролі учня у роль співавтора та навпа
ки, з ролі виконавця у роль партнера та навпаки, з ролі приймача інфор
мації у роль інтерпретатора і навпаки. Отже, мова не повинна іги про те, 
щоб мріяти про "діалогічне життя" або весь зміст людського житія зводи
ти до спілкування - діалогу, а в тому, щоб чіткі' розуміти, де і коли 
найбільш ефективні комунікація, монолог, повідомлення, а де і коли 
оптимальні спілкування, діалог, відношення до іншого як до суб’єкта.
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М . Т о БА

ПСИХОЛОГІЯ ДІАЛОГОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Виступаючи самостійною специфічною характеристикою суб’єкта, 
умовою і засобом розвитку особистості, її активності спілкування базу
ється на психологічних особливостях кожного із суб’єктів взаємодії. Ре
зультатом спілкування є розуміння суб’єктами один одного, присвоєння 
ними колективної, виробленої у ході спілкування точки зору як своєї 
власної. Спілкування розглядається як поняття, що має міждисциплінарне 
значення, адже воно позначає стійкі відносини сміж системами, які збли
жуються в своіх суттєвих якостях. Соціально-психологічний зміст спілку
вання полягає у забезпеченні організації людей для спільної діяльності, їх 
взаємозв’язку і взаємовідносин, в передачі від покоління до покоління 
форм культури, норм, гради цій, соціальною досвіду Отже, спілкування - 
це універсальна категорія для позначення специфічної форми активності 
людини. її багатофункціональну природу в першу чергу важливо врахо
вувати при побудові діалогу як стержневого фак тору спілкування.

Перший, хто усвідомив важливість діалогової форми спілкування 
для забезпечення процесу пізнання, був Сократ. Знамени ті бесіди Сократа 
з оточуючими, друзями і недругами ввійшли в золотий фонд людської 
кулыури. Діалог у Сократа, як форма спілкування, доведений до рівня 
високого мистецтва. Із своїми співбесідниками Сократ знаходиться, за 
власним визначенням, в ролі “повивальної бабки”, яка допомаїає народ
женню істини в своїх опонентах. Допомагаючи народженню істини в 
людині, Сократ вірить, що кожний його співбесідник, хоч і своїм власним 
шляхом, здатний прийти до исі; в ціі’ можливості він рівноправний з 
усіма, навіть з дурнями Це приклад педагогічної і психологічної позиції, 
яка виходить з визнання універсальних можливостей людини, а поблаж
ливий тон бесіди з опонентами не означає терпіння до іншого і всепроба- 
ченпя, відсутність оцінок і використання покарань; су ть його в тому, щоб 
знайти самий вірний для даноі людини метод “повивальної бабки’’ - 
пробудити совість, добрі почуття, правильні рішення і вчинки.

Появі класичного філософського діалогу як протилежної між усним 
і письмовим словом форм и передачі знання, зразків пошуку істини, як ие-



редачі ІІМІ1ШЯ осмислити сутність речей, завдячуємо Платинові. Спочатку 
і,чається, що вибір ціп форми викладу ірунтуєіьея лише на тих істотних 
суперечносі ях, на які неодноразово звертав увагу сам мислителі,. У 
“Федрі”, розповідаючи ггипегську легенду, спрямовану проти писемності, 
ГІлаїон каже, що писемні твори іим подібні до живописних, що стоять, 
мов живі, а запитай їх - вони велично і гордо мовчать або завжди відпові
дають одне н те саме Однак це тільки зовнішній бік проблеми вербаліза- 
ції знання Істотна сторона вияляється в тому і|>еномені, що маг назву 
пізнавальної традиції, або, іншими словами, регулятивного образу світу.

Діалогічна форма творів Платона - це момсігі продовження пізна
вальної градини, яка виникає в античній культурі і і рунтується на кріп иш 
первісного, "живого”, тотожного собі міфа Тексі дає змогу Нлатону 
представити мислення як процес, як форму самоусунення, уявлення буття 
поза ним самим А вибір діалогу як форми мовлення у вигляді ииіання- 
відповідь-иитання, дає змогу бачити людське буття як бугія суО’єкта і 
допомагає спрямувати внутрішній діалог, який є формою перетворення у 
психіці суб'єкта зовнішнього, ірамагично-правильного мовлення (1, 10), 
Найважливішою, вирішальною ф  цімою відповіді на “останні питання бут
тя” сгає ідея Її сфера існування - не індивідуальна свідомість, а ідеологіч
не спілкування сіідімоепй Ідея - це жива подія, що розіортаетьея в точці 
діалогічної зустрічі двох або кількох свідомостей. Ідея, зазначає М.Ьах- 
тіп, за своєю природою діалогічна, У Платона вона стає формою вирі
шального діалогу про смисл буття, зрозумілого лише в його цілісності.

Зіткненням установлених поглядів, ілюстрацією динаміки мислення і 
стає форма діалогу, але філософської о діалогу, що є моментом переходу 
від ідеї свідомості (як двох свідомостей) до ідеї мислення як форми 
існування двох мислень, двох логік, двох (і більше) розумів. Діалогічна 
структура мислення, головною ознакою якоі є пошук істини у спілку
ванні, зумовлює можливості нового становлення (1, 15).

Вивчення діалогу в науці почалось в 20-ті роки на достатньо 
вузькому науковому просторі - в лінгвістиці, літературознавстві і етиці. 15 
працях ННудде (2), JI.Щерби (3), Н ІІоліванова (4), Л.Якубинсього (5) 
дається аналіз особливостей діалогу, що сприяло накопиченню даних, 
різнопланових знань про різноманітні аспекти і ознаки діалогу.

Найбільш розробленою теорією діалогу є теорія М.Бахтіна (6) В 
якості діалогу М.Вахтін визнає перш за все той специфічний і досконало

ним вивчений тип діалогу, який він відкрив в художніх творах Ф.Досто- 
євської о. Це дійсно напружений, доси ть розгорнутий і веепронизуючий 
діалог.

У концепції М.Нахтіна є два значення поняття “діалог”. Насамперед, 
діалог як деяка загальнолюдська реальність з одного боку, передумова, 
початкова умова людської свідомості і самосвідомості, а, з іншого, як 
основна форма їх реалізації.

У другому, більш вузькому своєму значенні, діалог розглядається як 
конкретна подія спілкування, при якій ніби відбувається “розкриття" цін
нісного сві ту людини, її самовиявлення в конкретній взаємодії у відповідь 
на відповідне посилання партнера. В цьому своєму значенні діалог посіле 
як конкретна життєва подія, яка може відбуватись або не відбувались В 
цьому випадку можна говорити про його різні ступені - про більшу чи 
меншу діалогічність у спілкуванні Головною умовою виникнення діало
гічних відносин визначається наявність комунікативної іптенції, установ
ки па повідомнення, “на слово". Логічні і предметно-змістовні відносини, 
щоб стати діалогічними, повинні втілитися, стані словом, тобто вислов
люванням, і дістати автора, тобто даного висловлювання, чию позицію 
він виражає (6, 434). Тільки тоді, коли предметне значення наділяється 
“голосом”, висловлюється в якості усвідомленої позиції особистості, ви
никають діалогічні відносини МБахтін говорить, що діалогічні відноси
ни при цьому “переходять в іншу сферу буття”, “втілюються" в інші 
якості, тобто навніеть комунікативної інтенції - установки па повідомлен
ня - змінює їх сутність. Виникає комунікативна ситуація, яка <■ системо
утворюючим фактором, умовою, що робить можливим виникнення 
діалогічних відносин (7, 84-85). Згідно М.Бахтіну, мініма льною одиницею 
мовного спілкування є висловлювання, яке розуміється вченим широко 
Це і коротка репліка побутової розмови, і великий роман або науковий 
трактат. Але в будь-якому випадку висловлювання закінчується переда
чею слова іншому. Між висловлюваннями (репляками) існують специ
фічні відносини: питання - відповідь, ствердження - заперечення, стверд
ження - згода, наказ - виконання. Перша і основна особливість вислов
лювання як одиниці мовного спілкування - це зміна мовних суб’єктів 
Другу особливість складає специфічна завершеність висловлювання, яка 
дозволяє відповісти на нього і взагалі знайти у відповідності до нього



псину позицію (наприклад, виконати наказ). Ця завершеність або ціліс
ність визначається, за М.Бахтіним, трьома факторами:

1. ГІрсдмстно-смнслова вичерпність висловлювання (на даний мо
мент діалогу);

2. Мовним задумом або мовною волею того, хто говорит ь;
3. Типовими композиційно-жанровими формами завершення (тоб

то в залежності від мовних жанрів діалогу - побутової розповіді, 
листа, військової команди і т.ін.)

15 загальному і цілому, будь-яке висловлювання, на думку М.Ьахгі- 
на, включає в себе відносини, по-перше, до того, хго говорить (автор), 
по-друге, до інших учасників мовного спілкування, по-третє, до предмету, 
про який сперечаються.

До Ф.Достоевської о звертається і інший великий гуманіст О.Ухтом- 
ський, який створив (|*ж\іюпчне і психологічне вчення про "домінант у (8).

В питаннях методології пізнання особистості М.Бахтін і О.Ухтом- 
ський йшли в одному напрямку, ставили загальні проблеми, суттєві для 
розвитку сучасної психології. Ці проблеми особливо гостро стоять сьо
годні в психологічній практиці індивідуального виховання, консультуван
ня, психотерапії, де розробка діалогічних принципів життєво необхідна. 
Два видатні мислителі, які працювали в різних галузях науки, незалежно 
один від одного прийшли до єдиного розуміння унікальності людської 
особистості, яка народжується і проявляється лише в діалогічному спіл
куванні. В роботах про Ф.Досюєвського М.Ьахтїн назвав людину ‘су
б ’єктом звернення” (6, 336). Тільки в спілкуванні, у взаємодії людини з 
людиною розкривається “людина в людині”, як для інших, гак і для себе. 
Діалог розглядається вченим не як засіб формування особистості, а як 
само її буття. Ідея унікальності особистостей, що спілкуються, для дослід
ника є найбільш вагомою. Тут його думка наближається до розуміння 
“особи” О.Ухтомським, який стверджував, що людина бачить реальність 
такою, які її домінанти, тобто головні напрямки її діяльності. Людина не 
бачить інших людей такими, які вони є, а спрямовує на них свої погляди, 
установки, тобто бачить в іншому саму себе. В цьому переключенні 
домінанти на іншого людина дістає і своє “обличчя”, свою неповторну 
індивідуальність.

Якщо, за О.Ухтомським, головний принцип особистісного спілку
вання - домінанта на співбесідника, го для М.Ьахіїна основний принцип

діалогу виражений в понятті “позазнаходженоеті” ( “вненаходимоеги”). 
При поверхневому розгляді можна побачити суперечності цих двох під
ходів: у першому випадку від співбесідника вимагається певна зверненість 
до іншого, розчинення себе в іншому, у другому - дистанція, відокрем
лення, автономія співбесідників. Явні суперечності установок М.Ьахтіна і
О Ухтомського - установки на єдність і установки на відокремлення лю
дей, що спілкуються - по-суті є відображення суперечності індивідуально
го і всезагального, їх діалектичної єдності.

Психологічне вивчення діалогу стало розвиватись недавно - протя
гом останнього десятиріччя. Значення цієї проблеми може бути визначене 
в рамках загальнопеихолопчної концепції взаємодії як спілкування, 
окремі положення якої є в роботах В.Мясіщева, Б.Ананьєва, ІІ.Жінкіна, і 
які в цілому вигляді представлені в циклі робіт БЛомова (9, 10, 11, 12)

Згідно методологічного положення, розробленого БЛомовим, спе
цифіку спілкування як особливого виду людської активності складає ге, 
що в ньому реалізується відношення - “суб’єкт-суб’єкт ”. Діалогічна взає
модія, як специфічна форма спілкування, також містить в собі цю специ
фіку. Вона є найбільш суттєвим психологічним змістом у діалозі У спіл
куванні людей проявляються її властивості, які характеризують їх як 
суб’єктів.

Вчення про діалог дістало розвиток в роботах А.Ьєляєвої, О.ІІода- 
льова, І.Васильєвої, [’.Ковальова, Г.Кучинського, А.Хараіна, М.Ьубера,
С.Джурарда, Д.Ігона, К. Роджереа, А.Тесіа, Я.Яноушека і іи (ІЗ, 7, М, 
15, 16). Різні підходи до вивчення діалогу свідчать, що склалися два 
уявлення про нього. Одна група дослідників розглядає діалог як безпо
середнє мовне спілкування і бачить її в ряді відмінних рис, обумовлених 
іпм, що процес спілкування двох людей, підкреслює специфічність цієї 
(|к>рми спілкуванння і бачить її в ряді відмінних рис, обумовлених тим, що 
процес спілкування розвивається спільними зусиллями двох суб’єктів. 
Друга група вважає, що взаємодія двох суб’єктів ще не означає діалої, 
він з являється там, де є взаємодія двох різних змістовних позицій, які 
можуть належати як двом людипам, так і одній. На нашу думку, 
відзначені уявлення не знаходяться в стані суперечностей, а доповнюють 
одні одних, що відіграє свою роль в розробці загального поняття про 
діалог. Однак поки що обидва вони як в теоретичному, так і в експе
риментальному плані вивчені не достатньо. Відсутнє єдине визначення



діалогу, яке дозволяло б послідовно відокремити його від інших форм 
спілкування людей. Хоча специфічні його риси визначені рядом дослід
ників, однак особливості їх прояву в діалозі різних типів, у людей різних 
вікових категорій не розглянуті.

Найбільш загальна характеристика спілкування полягає в тому, ідо 
воно становить процес взаємодії. В акті спілкування ніби здійснюється 
презентація внутрішнього світу суб'єкта іншому суб екту, і разом з тим, 
цей акт допускає наявність такого внутрішнього світу у партнера. Взає
модій людини з людиною в процесі спілкування - це і взаємодія їх внут
рішніх світів: обмін думками, ідеями, образами, вплив на мету і потреби, 
вплив на оцінки іншої людини, її емоційний стан Досліджуючи діалог, 
Г.Ьуш вводить поняття діалогічна взаємодія, яка включає в себе спілку- 
вання і діяльність. Діалог автором визначається як процес і продук і дія- 
логічної взаємодії. Сутність діалогу розглядається як конкретна форма іс
нування людини, її іманента характеристика (17, 15). В процесі діалогової 
взаємодії реалізується не тільки інформаційний, але і психологічний кон
такт, пов’язаний з психічним станом тих, що ілііікуюікя Він виражається у 
взаємосприйпятті, взаєморозумінні, взаємовпливі людей одні на одних.

У більшості робіт, присвячених діалогу, умовою його виникнення 
називається проблемна сит уація, що запускає пізнавальну діяльність учас
ників діалогу. Логіка мовлення свідчить, якщо нема проблеми, діалог по
стійно згасає або перетворюється в безпредметну розмову В свідомості 
партнерів фіксуєт ься сторона, аспект, властивості або відношення дійсно
сті, які досліджуються ними в процесі діалогічної взаємодії і являють 
собою предмет діялої у як пізнавальної діяльності. Саме цей план діалогу 
виділяється В.іііблером, 1 Тульчинським, Л.Баткіним (18, 19, 20). Однак, 
предмет діалогу і проблема часто співпадають, оскільки предмет - це і є 
та проблема, яка прийнята для перетворення партнерами діалогу. Пред
мет діалогу повинен бути таким, щоб існувала можливість його розгляду
і альтернативних точок зору Діалогічна взаємодія може мати як 
"суб’єкт-суб'єктні”, так і “суб'єкт-об’єктні” відносини. “Суб’єкт-об’єкт
ні” відносини не в повній мірі відповідають сутності взаємодії Тут 
комунікатор здійснює односторонній вплив на індивідуальну свідомість. 
У цьому виді взаємодії рольовий контакт між партнерами у спілкуванні 
здійснюється за заданою схемою, згідно якої головна, провідна роль на
лежить комунікатору. Вилив на реципієнта здійснюється здебільшого че

рез повчання, навіювання, команди. Подібні “суб’єкт-об'єктні" відно
сини в процесі діалогічної взаємодії є невід’ємним компонентом адміні
стративно-командної системи Демократизація відносин, гуманізація жит 
ія суспільства вимагає інший тип відносин в процесі взаємодії. Це “cv- 
б'скт-суб'єкгні ” відносини рівноправного партнерства. Вищою формою 
соціально-психологічного контакту взаємодії є співробітництво. Учасни
ки комунікаційної взаємодії в даному випадку мають статус колег, в 
процесі спілкування яких відбувається співпереживання, співучасть.

За ознакою предмету діалогу діалогічні відносини умовно поділяю
ться на міжособиегіепі (міжірупові) і функціонально-рольові. Для пер
ших предметом діалогу є самі діалогічні відносини (їх виявлення, розу
міння, інтенсифікація), для других - предметна діяльність. Функціонально- 
рольові діалогічні відносини виникають між людьми в процесі їх прак тич
ної і духовної діяльності і обумовлені насамперед способом виробниц тва 

Можна умовно виділити декілька видів діалогічних відносин (17,
318):

інтимио-особисгісні відносини виникають, коли взаємодія парт- 
мерів направлена на розвиток самого процесу виявлення і під- 
гримання міжособиегіспих відносин (дружба, любов);

-  відносини кооперації передбачають наявність діалогічного спіл
кування направлені на досягнення єдиної мені: 
агонісгичиі відносини характеризуються змаїаннями в окремому 
досягненні спільної мети аналогічними засобами при дотриманні 
певних правил (змагання, конкурс);
антагоністичні відносини виникають при наявності принципових 
суперечностей між партнерами, що прагнуть до усунення супе
речностей, різних цілей, однак при дотриманні загальних правил 
гуманної поведінки. Таким чином, очевидно, що діалог Ічні відно
сини є основою виникнення діалогу як діалої ічної о процесу, 
сторонами якого є співробітництво.

Важливою умовою ефективності діалогового спілкування є соціаль
но-психологічна підгоїоиленіеть партнерів до діалогового спілкування, 
структурними компонентами якої є знання методології і методики проце
су діалогового спілкування, заі альнопедагогічні навички і вміння, власти
вості і якості особистості; педагогічні і комунікативні здібності, стиль 
комунікативної діяльності і її мо тивація.



13 цілому традиції вивчення діалогового спілкування в психології 
передбачають декілька інтерпретацій для опису цьої о поняття, які під
тверджують його високий психологічний потенціал. Діалог - це: 1) пер
винна, родова форма людського спілкування, що визнає здоровий пси
хічний розвиток особистості; 2) провідна детермінанта цього розвитку, 
яка забезпечує функціонування механізму інтеріоризації, в результаті 
якою зовнішня початкова взаємодія в системі “людина-людина перехо
дить в середину” індивіда, визначаючи чим самим його індивідуальне 
(“Інтсрсуб’єктивне” за змістом), психологічну своєрідність; 3) принцип і 
метод вивчення людини; 4) процес, що розгортається за своїми законами і 
за своєю внутрішньою динамікою: 5) визначений психофізичний сіан. 
який розгортається в міжособисіїсному просторі людей, що спілкуються; 
6) цищиіі рівень орі анізації відносин і спілкування між людьми, найбільш 
орі анічнніі початковій “міжсуб'єктнін ’ природі людської психіки, а тому 
найбільш оптимальний для нормального психічного функціонування і 
особисті сі юі о розвитку людей, реалізації їх потреб; 7) найбільш ефек
тивний метод педаї оі ічпих, исихокорекційних та іи впливів: X) творчий 
процес
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Н .А б д ю к о в а

ВПЛИВ ДЕСОЦІЛЛІЗУЮЧИХ ФАКТОРІВ НА ПРОЦЕС.
СТАНОВЛЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

Актуальність пробемн деформації особистості неповнолітніх 
підтверджується різким збільшенням злочинів серед даної вікової Групи. 

Характерним є прирісі таких злочинів, що тягнуть за собою кримінальну 
відповідальність. V зв’язку з цим особливої гостроти звучання з метою 
попередження даного явища набуває потреба в детальному вивченні та 
аналізі т их факторів, які його обумовлюют ь.

Головною причиною деформації особисгосгі вважається апіисус- 
пільпнй вплив, який сприяє засвоєнню певних установок, жипєвих пош- 
цін, формуванню певного світогляду, що здійснюється як шляхом пасив
ною переймання поглядів, гак і в результаті активної участі в антисуе- 
пільпій діяльності Цей вплив у своїй основі мас декілька джерел Зде
більшого це сім'я, навчальний заклад га неформальне середовище Не 
існує жодного підлітка з стійкою деформацією поведінки, мікросерсдо- 
внще якої о б не було уражене “ані исуснільним синдромом

Дослідниками виділяється три тини особистісної деформації: а) соці
альна деформація поведінки; б) соціально-моральна деформація поведін
ки; в) соціально-морально-правова деформація поведінки (1, 54). Вихо
дячи з цьої о розрізняють випадкових, звичних, е.ійких та професійних 
порушників поведінки. У першого з них негативні вчинки суперечать 
загальній спрямованості особистості (тобто є випадковими), у друїоіо 
негативні вчинки відповідають загальній нестійкості особистістю! спрямо
ваності; у т іхл ьою - неї ативні вчинки відповідають антиеуепільній спря
мованості, але здійснюються з гочки зору приводу та ситуації; у 
четвертого - скоєні вчинки відповідають особистісній орієнтації, харак
терним при цьому є активний пошук і штучне створення приводу та 
ситуації для здійснення відповідних дій (2, 61).

Генезис процесу деформації поведінки включає три етапи. На пер
шому здійснюються окремі аморальні вчинки, які не несуть в собі шачноі 
суспільної небезпеки. Після їх скоєння підліток, як правило, відчуває 
сором та прагнення уникати аналогічних дій Друїий етап характери

зується не наслідуванням певних зразків, а усвідомленою та цілеспрямо
ваною поведінкою. Підліток бере активну участі, в антисуепільних іру- 
пах, а отже можна переконливо стверджувати про існування розриву у 
відносинах з сім’єю та шкільним колективом. На третьому етапі склада
ється загальна ант исоціальна орієнтація, що охоплює всі сфери діяльност і 
індивіда. Складається стійкий стереотип аптисусиільної поведінки (З, 102) 

Прояви такої поведінки мають декілька головних варіантів: ухилен
ня від навчальної та трудової діяльності; систематичне перебування в 
апгнсуспільно настроєних неформалі,них групах; скоєння антисуепільних 
насильницьких дій, що виражаються в агресії, бійках, здійсненні дрібних 
крадіжок, псуванні та знищенні майна і т.д.; зловживанні алкоголем; вжи
ванні наркотиків га токсичних рідин; втечі з дому тощо (2, 72). Найбільш 
болючою проблемою сьогодення, що потребує негайного вирішення, І 
проблема вживання підлітками і молоддю алкоголю, наркотичних речо
вин та ж За період з 1985 року показник вживання учнями наркогешшх 
речовин зріс у 4 рази, близько 70% правопорушень і злочинів неповно 
лггні скоюють у стані сп'яніння (4, 96). Основна причина такого станови
ща - соціальна і нервово-психічна напруга, що існує як результат загос
трення соціально-економічних чинників: зростання соціального розшару
вання населення, порушення принципів соціальної справедливості, крах 
соціальних ідеалів, тенденція до дегуманізації т ощо.

Особливе значення у виборі форм аптисусиільної поведінки нале
жить впливові ірупн, в якій перебуває підліток, тобто зовнішньому фак
тору. Ллє соціально-психологічна деформація особистості детермінується 
не лише зовнішними, соціальними факторами, а іі внутрішніми, біологіч
ними. В основі їх лежать різноманітні паталопї вищої нервової діяльності 
як вродженого, спадковою, гак і набутого характеру.

Отже, говорячи про фактори, які сприяють деформації особистост і, 
маємо на увазі їх різноманітність та багаточнсельпість: починаючи від 
спадковості, середовища, виховання, закінчуючи класною практ ичною ді
яльністю індивіда. Загалом їх можна поділити па дві великі групи: індиві
дуально-психологічні (особистісні) фактори та ((»актори соціального ха
рактеру. Вивчення співвідношення між ними ст ановить одну з найдоско
наліших проблем психології.

Виявлення ролі га місця індивідуально-психологічних факторів в ге
незисі деформації поведінки маг велике значення Над даною проблемою



іамиелю вались вже давно. Так, обсолютизуючи особистіший фактор як 
джерело десоціалізації особистості, відомий італійський лікар-психіатр
Ч.Ломброзо створив теорію -вродженого злочинця”: особливого типу 
людей, в яких біолої ічно закладеною є схильність до злочинної поведінки 
(5, 32). Окремі положення даної теорії знайшли свій розвиток в сучасних 
концепціях біологізаторського напрямку До них відносяться теорія хро
мосомних аномалій У Клайнфсльтера, психоаналітичні теорії аїресивно- 
сті ('І.Фрейд, Е.Фромм, К.Хроні, Л Адлер), клінічні концепції, що роз
глядають правопорушення як хворобу (Д.Оулдер, Р.Моран, Ь.( міт) іа ін.

Що ж включає в себе поняття '‘індивідуально-психологічний фак
тор''" Значна кількість дослідників схильні вважати, що він охоплює ста- 
тсвовікові, конституційні та нейродинамічні властивості особист осі і. Ін
ші додають до цього списку ще й такі інтеїральні особистісні характе
ристики, як тсмпсрамст та чадатки (6, /8). В цілому, коли мова йде про 
особи сі ієні власі ивості, що виступають в якості психобіолопчних переду
мов деформації особистості, мається на увазі досить широке коло при
родних властивостей людини, які далеко виходять за межі фізіолоііі, а 
також нервово-психічного здоров’я та розвитку

У підлітковому віці до таких властивостей відносяться в першу чергу 
кризові явища, серед яких виділяють:

І) прискорений і нерівномірний розвиток в період статево ю  дозр і
вання (нерівномірність розвитку серцево-судинної І а КІСІ КОВО-М яло
вої систем ускладню є психічне і ф ізичне самопочуття дитини: “го р 

мональна буря” , викликана підвищ еною  активністю  ендокринної 
системи, проявляється в емоційній пее-цйкосі і, збудливості дитини);

І) чміми в характері взаємовідносин з дорослими, що виражаються в 
конфліктносіі з батьками, вчителями (існування так званого "кон
флікту моралі” сприяє заміні моралі підкорення, яка харакіери іуала 
до цього часу відносини з батьками, на мораль рівності; пробу
джується почуття дорослості; підвищується критичність у ставленні 
до дорослих, нри одночасній підвищенні увазі до думок ровесників), 

3) зміни в характері взаємовідносин з ровесниками, як з представ
никами своєї, так і протиежної статі (статеве дозрівання викликає 
серйозні проблеми в сфері вча< мовідноеин протилежних статей, що 
при певних несприятливих умовах може служити поштовхом до 
різноманітних відхилень у сфері інтимного життя підлітка) - (7, 125).

ЦІ кризові явища повністю можуть бути подолані в системі загаль
них навчально-виховних закладів при умові, якщо навчально-виховний 
процес та взаємовідносини дорослих, вчителів та баїькпз з підлітками 
оудувагимутьея з урахуванням специфічних особливостей цього віку.

Соціальну адаптацію неповнолітніх можуть ускладнювати також 
різноманітні нервово-психічні захворювання, відхилення, а також акцен
туації характеру. Очевидно, що у даному випадку заходів педагогічної 
корекції недостатньо, необхідна допомоіа психіатрів, невропатологів, 
психотерапевтів тощо.

Певне місце серед несприятливих індивідуально-психологічних особ
ливостей, що обумовлюють відхилення у поведінці, займає відставання в 
розумовому розвитку. Соціальна адаптація, а також профілактика від
хилень у поведінці таких дітей здійснюється за особливими програмами у 
допоміжних навчально-виховних закладах.

В окремих випадках в якості психобіолопчних передумов деформа
ції особистості неповнолітніх можуть виступати різноманітні фізичні не
доліки, дефек і и мовлення, зовнішня неприваОливість, недоліки констнту- 
ційно-сома пічного характеру, які можуть негативно проявити себе через 
систему міжособистісних відносин індивіда в колективі ровесників, О Д Н О 

Л ІТ К ІВ  Зрозуміло, що порушення взаємовідносин в класі внаслідок фізич
них дефектів дітей можуть бути подолані шляхом своєчасної педагогічної 
корекції.

іаким чином видно, що пеихобіологічні передумови деформації осо
бистості неповнолітніх включають в себе досить широке К О Л О  явищ, що 
вимагають своєчасною розрізнення, виявлення та діагностики, а також 
своєчасної о диференційованого і адекватного застосування заходів про
філактично-виховного змісту.

Дана проблема нелегка сама по собі вже тому, що, як зазначають 
науковці, все біологічне в людині тією чи іншою мірою соціалізоване (X, 
211). Іобто причини деформації особистості не можу ть розглядатися поза 
соціальними умовами існування суспільства взагалі та мікросерсдовища 
підлітка зокрема.

Соціальні факюри виражаються в першу чергу через прямі і непрямі 
десоціалізуючі виливи Вони приводять до соціальної дезадаптації та де
формації системи внутрішньої регуляції індивіда.



Прямі десоціалізуючі виливи - це впливи, які індивід зазнає зі сто
рони найближчого оточення, іцо прямо демонструє зразки асоціальної 
поведінки, антисуепільних орієнтацій га переконань. У таких випадках 
мова йде про гак звані інститути дееоціалізацп, в ролі яких можуть ви 
ступали криміногенні неформальні підліткові ірупи, групи злочинців чи 
людей із шкідливими звичками. Стосовно сім’ї як найважливішого інсти
туту соціалізації, то вона також може відігравати негативну роль у проце
сі становлення особистості. Це в першу чергу відноситься до сімей амо
ральною або асоціального іипу, де відхилення від суспільних, моральних 
принципів набрали норми повсякденних відносин Не рідше трапляються 
випадки, коли у неповнолітніх, іцо виховуються у сприятливому соціаль
ному середовищі, виникає соціальна дезадаптація з проявами відхилень 
поведінки. Це вилив непрямої десоціалізації, яка проявляється у відчу
женні їх від своїх інститутів соціалізації, несприйнятливості до норм і 
цінностей свого найближчого оточення, емоційному неблаюполуччі, яке 
вони зазнають в школі чи дома (9, 35)

Крім прямих і непрямих десоціалізуючих внивів, соціальний фактор 
передбачає і розгляд соціально-економічних умов існування певного 
суспільства в цілому, а також культурних, національних та інших 
особливостей окремих регіонів, тобто так званого макросередовища Ьез 
аналізу н оцінки соціально-економічних умов існування суспільства 
навряд чи можна повністю охарактеризувати умови сімейного, шкільного 
виховання, характер відносин та спосіб життя малих груп, які складають 
найближче оточення індивіда

Отже, підсумовуючи сказане, можна виділити кілька головних при
чин, що лежать в основі соціальних факторів деформації особистості, і які 
пегаливно впливають на процес соціалізації неповнолітніх Це, насампе
ред, помилки та прогалини в сімейному вихованні, у навчально-виховній 
роботі школи (чи ГІ ГУ), результатом чого стає порушення належного 
зв'язку з цими важливими інстиіутами соціалізації. Далі, наявність нега
тивного впливу на дитину з боку неформальних організацій, асоціальних 
угрупувань за місцем проживання, які свідомо не включаються в суспіль
но корисну працю і є “каталізатором’ відхилень у поведінці індивіда. І, 
нарешті, несприятливі соціально-економічні умови розвитку суспільства, 
які, як правило, не є прямими причинами деформації особистості, а транс- 
формуючись певним чином через соціально-психологічні особливості та 
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характеристики мікросередовиїца, вже на цьому рівні здійснюють свій 
вплив на даний процес.

Важливим буде зазначити те, що ні індивідуально-психологічні, ні 
соціальні фактори в процесі деформації особистості неповнолітніх не 
виступають ізольовано. N4іж ними існує тісний взаємозв’язок і взаємообу- 
мовленість. Так, в генезисі десоціалізації особистості підлітка цінним є 
положення про первісну нейтральність органічних (особистісних) переду
мов, які відіїрають ту чи іншу роль в процесі соціалізації лише в залежно
сті від соціальних факторів (10, 58) Дане твердження дозволяє зробити 
висновок, що несприятливі психобіологїчні осоливоеті зовсім не (' фа таль
но визначаючим фактором деформації особистості; вони певним чином 
проявляють себе лише у відповідній соціальній ситуації, що в свою чергу 
дозволяє керувати ситуацією розвитку, коректувати міжособистісні від
носини, в які включається неповнолітній, попереджуючи тим самим його 
дезадаптацію.

Таким чином, процес соціально-психологічної деформації особисто
сті неповнолітніх обумовлюється двома юловпнмп групами факторів Ч 
одного боку - це наявність негативних десоціалізуючих впливів, що похо
дять від найближчого оточення індивіда. ’5 іншого - психічні розлади, що 
знижують компенсаційні можливості особистості, роблячи її уразливою 
для несприятливих соціальних впливів. Саме психічні розлади при наяв
ності несприятливих ситуаційних впливів сприяють деформації особисто
сті непонолітніх. Без знання цих факторів, а також без урахування віко
вих психофізіологічних особливостей підлітків, неможливо достач 111.0 

успішно здійснювати як навчально-виховну діяльність взагалі, так і про
філактичну діяльність у попередженні відхилень у поведінці зокрема У 
зв’язку з цим особливо звучання набуває потреба у підвищенні рівня 
психолого-педагогічних знань батьків та вчиїелів, що дасть змогу уник
нути тих помилок, які доси ть часто допускаються через незнання або не
розуміння ними психофізіологічних особливостей підліткового віку.

Як вже зазначалось, проблема співвідношення індивідуально- 
психологічних та соціальних факторів у процесі деформації особистості є 
однією з найскладніших у психології І все ж лаки вона може бути вирі
шена. Це передбачає реалізацію міждисциплінарної о, комплексного під
ходу, який не дозволяє зупинятися в межах вузької спеціальності, а. 
навпаки, передбачає розгляд даної проблеми з урахуванням накопичених



знань и різноманітних суміжних галузях психології (вікової іа недаїо- 
гічної, соціальної, загальної, медичної, юридичної тощо), а також в інших 
галузях наукового знання, які гсж досліджують феномен соціально- 
психологічної деформації особистості.

Що стосується профілактики даного явища, ю  вона дасть ефекіив- 
пий результат лише при такому ж комплексному підході, який може буї и 
забезпечений лише шляхом застосування широких заходів соціальною, 
соціально-психологічного, медичного, організаційно-адміністративного 
та психолого-недагогічного характеру. Значна роль серед них належить 
заходам соціального та психолого-иедагогічного характеру, тобто вдо
сконаленню системи навчання та виховання підростаючого покоління, оз
доровленню його найближчого середовища, перш за все умов йоі о 
сімейного та шкільного виховання.
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I. Р о м а  н и  ши н

О сновні ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ 
ВІДНОСИН ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ МІКРОС.ОЦІУМУ

Народжуючись, дитина розпочинає свій соціальний, зокрема мо
ральний розвиток. Виявлення і розвиток таких психічних властивостей як 
сприйняття, нам ять, відчуття та іи. позначають вступ дитини у взаємо
відносини з мікросередовищем. Саме в ньому започатковується такий 
складний і багатогранний процес як формування моральних відносин. 
Першопочатковим фактором морального розвитку дитини стає поведін
ка певного кола людей, які попадають в зону її сприйняття. Поведінка, 
яку дитина сприймає, - це готові, закріплені в суспільстві відносини. Саме 
такими вони виступають для дитини Через поведінку нона дізнається про  

Відносини і і даному суспільстві. Спочатку зовнішнє соціальне середовище 
впливає на неї через безліч немов би випадкових чинників поведінки, жит- 
ГОЇИХ сцен Але оскільки в поведінці сцен, що сприймаються, є сгійкі пов
торні елементи, то в них дитина помічає певну постійність. Сприйняття 
ювторюваних дій, вчинків веде до виникнення у свідомості дитини пев- 
)ИХ поведінкових зразків. Вона наслідує їх, тому що моделі, які народи
мся в II свідомості - єдиний зразок поведінки-відносин. іншою зразку не 
ги , свідомість не здатна їх створити із нічого, окрім як >, оточуючого 
іеобистісп. буття.

Поведшковий зразок є початком народження майбутніх моральних 
ідносин. Ця фаза становлення відносин позбавлена вибірковості, сгійко- 
Ц і ще далека від синкретичного ут ворення, в яке вона з часом перст по
иться. Але саме цей вихідний етап - етап примітивно-операційний - є о с 

іяннім 1 значним через те, що він - первинний вплив: первинні спрнйнят-
і 1 первинні уявлення є найміцніпінми серед всіх наступних сприймань і 
івдеш,

З виховної точки зору одна особливість цього етапу не може бути 
лишена поза увагою. Вона полягає в тому, що зразок-модель відповідає 
іравжшм відносинам. Зразок, який народився у свідомості дитини, може 
Зображати неправдиво схоплені нею відносини, по-перше, через те. що 
лина і и свідомість не вміє ще правильно помічати і тлумачити



побачене, а по-друге, в житії дорослих не всі відносини афішуються, не 
всі мають своє пряме доцільне відображення, доступне сприйняттю 
дитини. Але про помилковість сприйняття оточуючі дізнаються не так 
швидко: коли поведіпковий образ реалізувався в реальні дії.

іразки поведінки, які беруться із мікросередовища, дають напрямок 
діям самою суб'єкту. Через власні дії він встановлює безпосередній зв’я
зок з людиною як об’єктом його майбутніх моральних відносин. Він 
будує ці відносини поки іцо за зразком, і вони швидше можуть буїи 
кваліфіковані як дїі-операції, аніж поведінка і тим більше відносини.

Цей другий етап - власні дії суб’єкта - значно просуває процес фор
мування моральних відносин: початкові уявлення збагачуюіься досвідом 
а к т и в н о г о  ш’ятку з об’єктом. Цей зв’язок зачіпає моторну сферу психіки, 
підтримується вмінням і навичками, які формуються: первинні початкові 
уявлення тільки накреслювали характер і зміст майбутніх відносин, власні 
ж дії суб’єкта вже включають його у відносини з іншими людьми.

Моральна кваліфікація дії суб’єкта майбутніх моральних відносин 
відбувається не безпосередньо суспільством (для дітей суспільство - це іе 
соціальне мікроеередовище, в якому вони перебувають), а череї оціноч
но-звороті впливи мікросередовища. Оцінки ц і,о т  середовища можуть 
бути ідентичними моральним нормам суспільства, але можу і ь і проти
ставлятись суспільним моральним нормам, і, звідси, закріїиіюваїи неіа- 
гинні дії-вчинки, відносини. Кожного разу коли дії індивіда відповідаюіь 
інтересам, звичаям, традиціям оточуючих людей вони схвалюються, і 
комунікативні зв’язки індивіда покращуються, а його статус зростає і 
закріплюється. Якщо ж дія протирічить інтересам цих людей, звичаям, що 
утвердились серед даної спільноти і засуджується нею, тоді порушуються і 
комунікативні зв’язки, індивід втрачає свій статус. Тим самим оцінка 
оточуючих веде до змін чи закріплення дій суб’єкту. Основний мотив при 
цьому - передбачувана реакція оточуючих, прагнення до позитивною 
переживання зворотньої оцінки і уникнення негативної

Оскілька оцінка оточуючих - це ще й оцінка самого суб’єкту оточу
ючими, то суб’єкт (дитина) несвідомо, або цілком свідомо будує свої дії 
відповідно пози тивній оціночно-зворотній реакції, але в тій мірі, в якій він 
здатний передбачати цю оцінку. Якщо ж ставлення до дитини не залі 
жить від характеру дій дитини, то ці дії диктуються імпульсами і 
поведінка стає, звичайно, імпульсивною І, як наслідок, про дитину к.т

жуїь, що вона не розуміє слів , 'нічого не розуміє ’. Повторне співвід
ношення своіх дій з отриманням задоволення породжує звичку негайного 
реалізування імпульсивних Оажань Співвідношення ж вчинку з реакціями 
оточуючих породжує звичне підпорядкування дитиною своїх дій “пора
дам”, ‘розпорядженням’’, “проханням " - словам оточуючих.

Першопочаткові діі дітей, здійснювані ними за заданим середови
щем зразком, важко назвати вчинками, хоча об’єктивно вони є такими, 
оскільки зачіпають інтереси людей, мають моральну оцінку Суб'єктивно 
ці діі ще не є проявом моральних відносин, вчинком, оскільки відсутня 
селективність, можливість діяти за вибором. Період 3-5 років - це форму
вання такого вибору. Моральний вибір ще примітивний і недосконалий, 
мотиви вибору прості, але все ж таки цей вибір достатньо постійний для 
дитини.

\  подальшому розвитку мотив оцінки має ще свій вплив, але в силу 
і ото, як дане моральне відношення формується у внутрішню потребу, мо- 
(ив оцінки замінюється самооцінкою. При невисокому рівні організова
ного морального виховання, а отже, і розвитку такої заміни і витіснення 
пе сностерії ається, і тоді мотив оцінки все ще виконує функції єдиного 
мотиву дії.

Таким чином, отримуючи уявлення про існуючі в суспільстві м о 

ральні норми, спроба будувати свої дії відповідно “уявленій'' м о д е л і  п о в е 

дінки, що складається у свідомості, усвідомлюючи зворотньо-оціночні 
впливи оточуючих і “вибираючи” для себе форми дій, дитина із суб’єкту 
діі перетворюється у суб'єкт відносин. Постійність і селективність дають 
основу для віднесення його дії до сфери вчинків-виразників моральних 
ВІДНОСИН. Про відносини дитини в цей період можна говорити у повному 
значенні цього слова ще й тому, що вонн фіксуються у всіх трьох формах 
свого прояву та існування: практично-діяльній, емоційній, раціональній

І » всьо ї о сказаного можнна зробити висновок п р о  деяку нсвизначе- 
ну фазову зміну тих утворень, які ведуть до відносин, про стапність руху 
до відносин, що склалися. Перший етап: виникнення поведінкового уяв
лення про існуючі в оточуючому світ і моральних відносин - моделі пове
дінки. Друїий етап, дія суб єкта, побудовна згідно моделі, яка склалася в 
йою свідомості. Третій етап: переживання і усвідомлення соціальних, 
також предметних результатів власних дій. Четвертий - створення 
суб єктивноі моделі відносин і самостійний намір наслідувати її Чотири



етапи - це поступовий рух від дії до вчинку, від наслідування до відносин 
Останній етап, завершальний, сповіщає про те. що відносини склалися. 
Однак, становлення відносин неадекватне їх розвитку. Через ряд причин, 
умов (вік, досвід, становище у суспільстві, динаміка розвитку моральних 
суспільних відносин, загальний розвиток суб'єкту), а також факторів, 
процес моральною розвиток нескінченний, він не має застиглого резуль
тату. Результат одного циклу - цс вихідний матеріал для наступного цик
лу. Четвертий стан - це одночасно перший етап наступною за ним циклу. 
Кожен повий етап - тільки кількісна зміна відносин, що формуються, фаза 
становлення. А цикл - якісний стрибок у моральному розвитку.

Виявлення еіапно-цнклічпого характеру становлення моральних від
носин дає можливість пооачити основні фактори, які спричиняю!ь їх фор
мування. Аналіз психолої о-педаї оіїчпої літератури показу* , що існус ряд 
думок щодо визначення поняття “фактор". Перша виводить ряд факто
рів, і ііких як: навчання, праця, колектив, особистість вчителя та ін. V 
даному випадку під “фактором" розуміються швидше обставини, які 
впливають па розвиток, а не причина, яка спричиняє розвиток. Ішла дум
ка: факторами формування моральних відносин називаються сім я, урок, 
молодіжна організація, масові комунікації; туї “фактор” розуміється як 
умови, обставини життєдіяльності підлітка. Ми під “фактором форму
вання моральних відносин вважаємо причину, що спричиняє розвиток. 
Одними із основних умов, без яких відносини не відповідатимуіь мораль
ним вимої ам сьогодення, на нашу думку, є знання моральних норм, які 
склалися у суспільстві, моральна вихованість особистості: моральні 
якості, які їй властиві, дотримання принципів, на яких повинні будуватись 
моральні відносини.

Уважне спостереження за моральним розвитком підлітків, аналіз 
моральної вихованості підлітків з позиції етапно-циклічною становлення 
дозволяють виділити основні фактори формування моральних відносин.

Початковим вирішальним поштовхом до новоутворень як основи 
майбутніх моральних відносин служить поведінковий приклад (уточуючо
го соціального середовища. Приклад поведінки є дійсним фактором фор
мування морального ставлення. Останнє, в свою чергу, визначає подаль
ший розвиток моральних відносин. Звідси, моральне ставлення виступає 
другим фактором. Третім таким фактором є власні дії суб’єкта майбу тніх 
відносин: без цих дій не було б наступної за цим оцінки середовища; через

дію суб'єкт включається у реальну сферу моральних відносин Четвертим 
таким фактором ми вважаємо безліч коректуючих впливів середовища на 
суб'єкт: зворотньо-оціночні впливи на здійснення суб'єктом дії, спеціаль
но організовані мовленнєві комунікації, які служать для коректування дій 
суб єкта і передачі йому узагальненого моральної о досвіду; деколи такі 
дії набувають форми зворотньо-оціночної мовленнєвої комунікації, які 
висвітлюються для нього через мовленнєві комунікації в їх моральному 
значенні. Ми визначи ли даний фактор як коректуючий вплив соціальною 
середовища з позиції суспільного і іруиовою морального досвіду Пове
дінковий приклад, моральне ставлення, власні дії суб’єкта і коректуючі 
впливи середовища - ось чотири основних фактори, які визначають ста
новлення і розвиток моральних відносин.

Кожен із факторів мас два варіанти: безпосередній і опосередкова
ний. Поведінковий приклад подають для дитини оточуючі її близькі, герої 
художньої літератури, кіно, радіо, журналів, газет, тобто те, з чим вона 
стикається через безпосередній контакт і безпосереднє сприйняття, і іе, 
що сприймається через спеціально організований етичний ракурс. Але і 
предмет но-речовий оточуючий світ - це середовище не нейтральне для 
етичного сприйняття: спілкування з цим світом стає спілкуванням з стич
ним середовищем.

Якщо суб єкт за світом речей бачить “іншу людину”, то його став
лення до речей опосередковується в його відносинах З ЛЮДЬМИ

Опосередкованою формою є змінені обставини життя суб’єкта. Як 
наслідок його дії, мовленнєві комунікації повстають як безпосередньо по- 
в язані з реальною ситуацією, лак і опосередковані його попереднім дос
відом, як безпосередньо направлені до суб'єкту, так і ті, що промовляють 
па його адресу, як усні, так і письмові,

Двохваріантність існування факторних виливів часто вводить в ома
ну педаюга. організація матеріально-предметної сторони життя пі,плітка, 
або ж організовуване “повчання” на адресу окремого учня не оцінюється 
педагогами з точки зору впливу цього на інших дітей, отже виключається 
як фактор етичного розвитку.

Для гіедаюга-нрактика важливим є не тільки знання про існування 
основних і загальних факторів становлення моральних відносин, а і 
знання усієї багатоманітності ({юрм існування і втілення цих факторних 
8ПЛИВІВ. Якщо педагог не зважає на ці впливи, тим самим він віддає



справу виховання випадкові, стихії, оскільки вкатан і фактори - об'єктивні 
і незалежні від волі педагога в своєму існуванні.

Яка функція даних факторних впливів?
Фактор поведінкового прикладу створює сукупність моральних уяв

лень у суб'єкта, інформуючи йото тим самим про існування у суспільстві 
моральних відносин.

Фактор морального ставлення формує моральність суб єкта мере і 
оцінку, переживання і усвідомлення моральних норм.

Фактор “власні дії” включає суб’єкт в реальні для нього самого від
носини з об'єктом "інша людина”

Зворотня оцінка і мовленнєві комунікації оточуючого соціального 
середовища корекіуюіь ці практично-діяльні відносини, що встановлю
ються, ніби висвічуючи для свідомості суб'єкта і значення, і цінність, і 
особистісний зміст оточуючих його відносин, в тому числі і тих, носієм 
яких він стає суб'єктивно і об’єктивно.

Виявлення факторів ставить перед нами завдання: наявність яких 
внутрішніх передумов визначає успішність впливу даних факторів? Педа
гогові необхідні дані про ге, які особливості можуть перешкодити або 
знизити, чи навпаки, підвищити вилив об’єктивних факторів. Інакше всю 
провину за недостатній моральний розвиток він перекладає на плечі са
мих дігей - таке нерідко спостерігачі ься в школі і служи ть предметом об
говорення на сторінках періодичної преси. Переконливим є те, що ступінь 
розвинутості процесу сприйняття, образності мислення, емоційності і за- 
і альннй розумовий розви юк - необхідні умови такого успішної о впливу.

Виявлення факторів формування моральних відносин ставить і ще 
одне завдання перед вчителем: чи існує иочерговість у впливі цих факто
рів, чи їх вплив одночасний, а поєднювашеть і послідовність передбачу
вані? В онтогенезі, безперечно, певна иочерговість спостерігається, вихід
ним фактором є поведінковнй приклад як поштовх на шляху до розвитку 
моральних відносин, далі йде сформованість ставлення, що зумовлює мо
ральність суб'єкта. Наступним фактором виступає діяльність суб’єкта; 
фактор коректуючих впливів середовища є завершальним у ланцюзі 
факторних впливів.

Ллє шкільний педагог має справу з дітьми такого віку, коли ця пе
чері овість не спостерігається. Фіксується одночасний вплив усіх факто
рів. Па підлітка падає сукупність вже переломних впливів: иоведінковий

приклад - через впливове слово; ставлення - через відповідне ставлення 
інших до самого суб’єкту; діяльність - через оцінки дорослих; мовленнєві 
комунікації через власні дії і т.д. На підлітка падає взаємонроникливий 
вилив факторів. Тому послаблення і посилення дії того чи іншого факто
ру, переломленого в дії іншого, дуже важко виявити.

Виявлення означених факторів значно полегшує загальне вирішення 
педагогічних проблем моральних відносин. Ці фактори діють повсюдно, а 
отже, присутні у будь-якому мікросередовищі підлітка (сім’я, школа, ву
лиця, іромадські заклади і т і ). Орієнтація на вказані загальні фактори 
може сприяти створенню гармонійних всесторонніх впливів багатьох 
осіб, які організовують виховні впливи на дитину Педагогічне значення 
виявлених факторів вимальовується чітко тільки тоді, коли підбирається 
для кожного з них своя педагог ічна інтепретація, що враховує специфіку 
умов, обставин. І завдання педагога, напевне, полягатиме у творчому 
пошуку і втіленні в реальних умовах цих єдиних заіальних факіорів.

і іншого Ооку, тільки з позицій факторного погляду відшукується 
система процесу формування, оскільки факторний підхід забезпечує від
найдення необхідних елементів, тобто таких, без реалізації яких не фор
муються заплановані педагогом у якості виховної мсти відносини.

Виявлення факторних впливів розкриває проблему цілеспрямовано
го організованого впливу, яке ми називаємо вихованням. Процес вихо
вання повинен обов’язково включати в себе дані факторної о виливу, щоб 
іх неврахований вплив не міг знецінити зусилля педагогів. Більше того, 
запитуючи, які власне взаємодії і впливи треба організовувати для 
отримання моральних відносин ми не знаходимо іншої відповіді, як 
перелік виявлених факторних впливів. Якщо процес формування мораль
них відносин с не що інше, як новоутворення, яке під впливом цих 
факторів проростає, то логічним буде запропонувати таке- діючи 
відповідно природі становлення моральних відносин, тобто плануючи, 
організовуючи і коректуючи саме факторні впливи, неминуче отримаємо 
заплановані сформовані моральні відносини.

Виявивши чотири основних фактори становлення і розвитку 
моральних відносин: поведінковнй приклад, моральне ставлення, власні 
діі суб’єкта і коректуючі впливи середовища на суб'єкт, - ми отримуємо 
можливість створити системну модель процесу формування моральних 
відносин і методично її реалізувати.



Л.ВОЗНЯК

ТЕХНОЛОГ!ЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ 
ГУМАНІТАРОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

Високий проф есю иалпм  особистості вміщу«' в собі таке поняті я, як
„ „ і ; , , , , .  \ а  , , , ми « , . »  IK „ „ « .« » V K , , , ,  f t . .  » »  

„ „ „ м и  ш ш т т  « ■  , ум али  арному « и » .

„ с о б а с н » ,  В » Л »  Ч™ »" • » » » “  " М - .  “  '
„ 1 « д а „ „ »  » ,„ « ,»  « * « *  ...... . ......................... .. а "  ,
, ,ф ,д р „  „О » „ ! . » „  ф орм .»« ,,.,«  гум .,,,,» ,» ,™  к а »  і ,
саме цій проблемі слід було б приділити більшу увиїу Д л 1 ■ •

Японське V -  -  якраз , <• не щось і.пое, ™ 
гум анітарної о  підходу до  освіти т а  виховання майбутніх с сц а. к  ^
М ова йде про ге, щ о майбутній спеціаліст повинен оволодпи  не пльки
суто професійними знаннями, вміннями та навичками а и ш анпями » 
психолог,ї спілкування та взаємодії лю дей, психологи перекон уй ,ю , о 
„ „„„ву  етнопсихології, історії, політологи, спеціальної психологи.

Щ о Д И К І  провідних країн «холу, то  тут ця проблема ,шГ.п.у. п.ся 
надзвичайно перспективно. В наш  час, у першу чергу в технічних вузах 

1Ю!1(ИНУ.ИХ країн, зросла кількість навчальних годин, відведених па гума- 

нітарпу освіту. У деяких американських вищих технолог,чин* школи 
ініиа становить 30'/„. В багатьох уш вере,летах  західних країн розкладом  
передбачений діяч культури, соц іолог, психолог. їхнє завдання - еп ю р и , 

морально-психологічну атмосф еру, си м у л ю в ати  у м аиб^ " Х '
математиків, інженерів становлення гуманістично, свідомості (8, 60).

Ч обре відомий у світі Токійський центр підготовки ДІЛОВИХ ЛЮДСИ. 
ньоМ;  ц ікаво „оставлена робота  по озброєнню  спеціалістів с е р е д о .
ланки сота........  техноло, іями. До реч,, серед япо к . .
управлінців вищої лапки пльки половина м аю ть інженерно-,сх ч пу

„ „ „ , » е ш л  - зо". ; . , .  і ........- « * «  «•

,„ІИ країні «о аілсотків у ....... . ланці у „ р ,„ ш і„ ,і. - « < т »  Л  І '« )

актуальність дисциплін гум анітарного циклу очевидна.
' щ о  ж таке гуманітарні технології? Це технологи, інструментарій, 

•мтдяки якому людина самовиражається, еамореалізує сво, інтелектуальні

якості.

Ефективність технічних і економічних технологій визначається тим, 
наскільки досконалі бізнесмени і менеджери у використанні гуманітарних 
технологій. Чим нижча їх гуманітарно-управлінська підготовка, тим біль
ше проявляється їх особиегіено-діловий потенціал.

Японці - відмінні майстри гуманітарних технологій. Вони реалізують 
їх разом з прогресивними гехніко-економічними технологіями.

Вони створили обширний арсенал гуманітарних техноло, їй, який 
відповідає особливостям їх національного буття і свідомосіі. Вони не 
рекламують і майже не продають ці технології. Та й для чого рекламу
вати та продавати те, що складає менталітет нації, що дозволяє зайняти 
і ідне місце в жорсткій ринковій конкуренції (1,134).

Індивідуальні та ірупові бесіди, інтерв’ю з керівниками показали, 
що кожній діловій людині бажано володіти трьома мовами рідною мо
вою, мовою науки, мовою технології. Це основа професійного оволодін
ня справою. І саме гуманітарні технології виступають не тільки як про
фесійний атрибут підприємницької діяльності, але як і фактор, який має 
пріоритетне значення д ія  функціонування цивілізованого суспільства.

1 уманітарні технології - це система соціального захисту людей, мас
штабного освоєння демократії в їх життєдіяльності. Майстерне ставлення 
до них інтенсифікує використання інтелектуального капіталу" самих 
ділових людей. Тренуючись в їх винайденні та застосуванні вони захоп
люються в людинотворчість. Потреба в ній стає у них психологічно пін 
бннною. Вирощування власного нового “способу мислення” для таких 
людей - мета професійного самовдосконалення

Дерево іуманітарннх технологій - управлінська і умапітарологія - 
мас меншою міою шість коренів: психологію управління, виробничу педа- 
іоі'іку, етику управління, соціологію, організації підприємства, ділову ри
торику і ортобіотнку. Кожний із складників - це інтегративне наукове 
явище.

Говорячи про іуманїіарологію управління, слід відмітити, що її 
технології складають найважливіший ресурс будь-якого підприємства і 
|)ірми. Поряд з поділом технологій на базові і пакетні, виділяють такі їх 
»іди, як футурологічні, ситуативні і повсякденні.

Футурологічні гуманітарні технології відбивають синоптичну карту, 
іка представляє економічні, соціальні, культурні, морально-психологічні і 
(емографічні аспекти можливих варіантів майбутнього, і їх допомогою



програється конкретна модель можливого наперед певного часу, сі ану 
суспільства, регіону, трудового колективу. Все це мас важливе значення 
для ділових людей, зацікавлених бути готовими до вирішення нових
проблем у своїй діяльності.

Ситуативні гуманітарні технології розробляються, як правило за не
обхідністю, за причиною якихось обставин. Наприклад, с розроблені іех- 
нології: управління поведінкою людей в екстремальних ситуаціях, при за- 
ірозі масового звільнення. За цими технологіями проводяться спеціальні 
тренінги - про(|)есійнс навчання відповідних працівників. Частіше вона 
здійснюється у вигляді розбору “еитуація-конфлікт або ділової ірн.

Уішцхаїїьннми с повсякденні гуманітарні технології До них належать 
базові гуманітарні технології, а також так звані спеціалізовані технолаїї, 
наприклад, тоа*»тї професійного навчання, дискового підприємництва, 
скоіюгічні. Такі технології - справа спеціалістів, які займаються розробкою 
особливого класу проблем, з вирішенням яких стикаються ділові люди.

З у т  вердженням ісіинно демократичного ахххбу життя зросте потреба 
в розширенні арсеналу спеціалізованих гуманітарних технологій. 
Наприклад, пошук талановитих людей і створення їм умов, які сприяють 
повноті прояву їх обдарувань, стане предметом спеціалізованих (індиві
дуальних) гуманітарних технологій Талант - це унікальність. Під кожну 
таку унікальність погрібна особлива технологія його збереження і

саморозвитку.
Технологізація гуманітарного знання.
Н а у к о в о - т е х н іч н и й  прогрес викликав д о  жиггя новий напрямок інте

лектуальної діяльності - технологічне прогнозування. Прогноз свідчить, 
що людинознавчі технології перспективні і мають тенденцію до збільшен
ня свого життєвого простору. Розвиток цих технологій залежить від вирі
шення такої проблеми, як технологізація гуманітарного знання. Та не вся
ке гуманітарне знання технологічне. Для пояснення цього є чимало об- 
ірунтувань. По-перше, гуманітарні знання характеризуються пізнаваль
ною направленістю. По-друге, їм властиві абстрактність, можливість 
ділового трактування, відмежування від конкретних умов По-'ірегє, їм 
притам аннні багатство художньої мови. Символічне різноманіття,
підтекстова колоритність (4, 238).

('проби надати гуманітарній інформації знакові позначення, пере
вести їх на мову формул поки що мало ефективні. Це підтверджує, що

гуманітарна інформація трудомістка для технологічної обробки як за 
змістом, так і за формулою. Фундаментально дану проблему можна вирі
шити при створенні спеціальних науково-дослідницьких підрозділів.

їх основним професійним амплуа повинна стати розробка формалі
зованої мови для гуманітарних технологій.

Якщо підсумувати все сказане про суть і зміст гуманітарних 
технологій, то можна зробити наступні висновки;

це система науково-гуманітарних знань, використання яких доз
воляє реалізувати конкретний людинознавчий задум за допомо
гою певних конкретних умов, засобів і способів;

-  це найнаукоемкініі технології;
-  важко алгоритмовані технології;
-  низький коефіцієнт гарантованій.'!і досягнення задуму;
-  людинознавчі технології - особливий вид професійної діяльност і.

І ой, хт о займається людинознавчими технологіями, повинен 
мат и психологічну підготовку. Її складові компоненти;

1) уміння управляти своїми емоціями. ] Іри контактах з різними людьми 
доводиться долати психологічні бар'єри спілкування і неприйняття, 
небажання, а нерідко - активний опір;

2) оволодіння спеціальними методами організації власної психіки, 
включення в діяльність своїх інтелектуальних даних;

3) квартильшеть (міра згоди) учасників технологічного процесу 
залежить від магнетизму притягнення до себе його куратора. “Нфект 
привабливості , “мова жест ів” - цс гілі.ки декілька засобів вп ливу на 
людей. Ділові люди повинні володіти технікою візуальної 
самопрезентації, умінням подавати себе, приваблюючи до себе і 
зачаровуючи собою Все це грунтується па глибокому і 
різносторонньому знанні психології людей, на самопізнанні власних 
природних можливостей і їх майстерному використ анні.
7 ехиологія виявлення професійної придатності керівника.
Загальними вихідними положеннями вист упають:

І Всіановиги провідні характеристики професійної діяльності керівника 
як організатора трудового колект иву і наставника його членів.

2. Визначити системоутворюючі особиетіені якості, підтверджуючі від
повідність їх власника професійним характеристикам праці керівника.



3. Розробити конкретні заходи для виявлення в осм ислен ій  структурі 
керівника якостей, які б свідчили про відповідність його соціальному 

статусу.
Серед видів технологій виділяють: пакетні (здійснювані спеціаліста

ми) і фундаментальні (реалізація яких під силу керівникам і працівникам

кадрових служб).
с тиіііи "Теоретичне обгрунтування технології".

1. Визначення підвиду технології.
2. ібір і вивчення літератури з гуманітарних проблем бізнесу Консуль- 

гація із спеціалістами (соціологами, психологами, педагогами) 
Осмислення в цілому зібраної інформації для визначення особнстіено- 
ділових якостей керівника, складання професіоі рам

3. Вибір об'єкту дослідження.
4. Концепція. Нудь-яка діяльність пред’являє особпегості ряд обєкгив- 

них вимог. Чим к р а щ е  суб'єктивні характеристики особистості відпо
відають їм. адаптовані до них, зим краще особистість “вписується” в 

діяльність 1 здагна оволодіти нею.
Гіпотеза. Добровільність вибранпя професії і наявний досвід роботи 

свідчать, що обстежені керівники мають певні здібності, які відносяться 

до орі анізагорської діяльності.
Версія. Пакетна технологія виявлення професійної придатності керів

ника трудового колективу повинна бути простою за змісттом, носити 
ігровий характер, що полегшить її практичне застосування і дружелюбне

віднош ення до неї ПІДДОСЛІДНИХ.
В а р і а н т и  у  сві товій практиці існує багато технологій для виявлення

п р о ф е с ій н о ї  придатності керівника.
Стадія “Технологічні процедурні  Розробляється чотири види 

процедур-ентуацін.
Стадія Т ехнологічний інст р ументарій’
Інструментарій - методичні розробки
Г,тж_заі альпий якостей - незвичайний інтелек т, загострена ініуіція, 

фундаментальні знання, достатній життєвий і професійний досвід.
1>лок загальних якостей: здоров'я, громадянський та професійний 

світогляд, науково-ділова компетенція, організаіорські здібності, воло

діння риторикою.

---- специфічних— якостей: комунікабельність, тактовність,
візуальна привабливість, рефлексивність, егресостїйкіеть
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