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учасна психологія як наука про людину та її світ
калейдоскопічна і не завжди передбачувана. Бажання психологів
досліджувати конкретні сторони та проблеми багатоманітних
виявлень людської суб’єктивності укладає строкатий візерунок,
форми і лінії якого накладаються, перетинаються, з’єднуються,
йдуть в усіх напрямах одночасно, відображаючи людське буття,
де випадковість і необхідність, сутність і явище, глибинне і поверхневе нерозривні й переходять одне в одне.
Українська психологія, яка разом з іменем отримала свободу від ідеологічних лещат діяльнісного підходу та необхідності
забезпечувати наукове підґрунтя для створення особистості
комуністичного ґатунку радянської доби, подивовано і навіть дещо
розгублено виринула на методологічному роздоріжжі напрямів
і шкіл, які утвердилися у світовій психології. Двадцятирічний
досвід інтегрування у світову науку, з одного боку, зменшив
напругу «внутрішнього методологічного конфлікту», а з іншого –
актуалізував проблему різнобічного дослідження неоднозначної
особистості людини у мінливому світі нових суспільних стосунків.
Представлена до уваги читачів колективна монографія
кафедри психології філософського факультету Львівського
національного Університету імені Івана Франка є пеним
«зрізом» досліджень і бачень авторів актуальних аспектів розвитку психології та функціонування особистості в сучасному
соціальному просторі. Увагу науковців привернули проблеми
трансформації методологічної платформи психології в епоху
постмодернізму; процеси ідентифікації та маргіналізації особи; взаємодії з соціальним осточенням на різних етапах життя. Ідейний плюралізм, культурна строкатість та соціальна
мобільність створюють широкі можливості для особистісного
становлення. Але багатоваріантність розв’язання життєво
важливих задач нерідко дезорієнтує особу і стає додатковим
бар’єром у доланні труднощів. Окремі розділи монографії присвячено проблемам сепарації у дитячо-батьківських стосунках,
соціально-політичній активності, саморегуляції та доланню
небажаного впливу оточення. Маємо надію, що колективна
монографія зацікавить фахівців, які працюють у різних галузях

5

Вступ
QNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQQNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQNNNQNQQNNNQQNQNQQ

психології (науковців, викладачів, практиків, консультантів),
соціології, політології, соціальної роботи тощо. Матеріал, викладений у колективній монографії, може бути користним для
студентів, магістантів, аспірантів та усіх, хто цікавиться проблемами психології особистості.
Колективна монографія радше констатує проблеми, ніж
остаточно розв’язує їх. Вона є запрошенням до дискусії, а не
претендує на істину в останній інстанції.
Колектив авторів висловлює глибоку вдячність науковим рецензентам – декану факультету психології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, доктору
психологічних наук, професорові Данилюку І. В., завідувачеві
кафедри психології, педагогіки та соціального управління,
доктору біологічних наук, професорові Кизименку Л. Д.,
завідувачеві кафедри вікової та педагогічної психології
Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки, доктору психологічних наук, професорові
Гошовському Я.О. за цінні та влучні зауваження, які посприяли вдосконаленню тексту видання.
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Уявлення про душу у період від І тисячоліття до н.е. до ХVІІ ст.
Свідомість як предмет наукової психології ХVІІ – кінця ХІХ ст.
Різноманітність поглядів про предмет психологічного дослідження
у кінці ХІХ – 60-х роках ХХ ст.
Сучасне уявлення про предмет психології (друга половина ХХ –
початок ХХІ ст.)

Етапи становлення предмета психології

Çазвичай

наука cтавить питання про свої
підвалини, до яких належить визначення її об’єкта і
предмета не у щоденній біганині емпіричних досліджень,
які відбуваються на базі усталених теорій, а у періоди
«вікових криз», коли науковці стикаються з необхідністю
розв’язувати проблеми, які не вписуються в усталені погляди, не можуть бути розв’язані на підставі теорій, що
вважали істинними. Такі періоди розвитку, які тепер
модно називати «точками біфуркації», стають переломними моментами розвитку науки. Можна погодитися з
Ф. Басіним, що саме кризовий розвиток науки може супроводжуватися неочікуваними радикальними видозмінами
7
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її предмета1. Зрештою, зміна предмета науки, яку переживають сучасники, як революційна, неочікувана і випадкова послідовники й історики науки сприймають як
закономірну і детерміновану цілим ґроном суттєвих причин. Такі зміни предмета дослідження впродовж історії
неодноразово переживала психологія, яка відображає
самоусвідомлення соціуму та людини як його одиниці й
індивідуальності.
Витоки психології є у надрах філософської думки великих цивілізацій Сходу: єгипетської, індійської, китайської
та інших, – і налічують декілька тисячоліть. Простежимо,
які головні етапи становлення пройшла психологія від
стародавніх часів до сьогодні (табл.).
Періодизація становлення психологічної науки
Етап
І
ІІ
ІІІ

ІV
V
VІ

Предмет психології
Психологія як наука про душу
Психологія як наука про свідомість
Психологія як наука про поведінку, несвідомі психічні явища та цілісні структури
психіки
Психологія як наука про мотивацію поведінки та діяльності особистості
Психологія як наука про особистість як
систему якостей і рис
Психологія як наука про пояснення психічних явищ людини, розуміння її неповторної
індивідуальності та про вплив на неї

Період
І тис. до н.е. – ХVІІ ст.
ХVІІ ст. – кінець ХІХ ст.
кінець ХІХ ст. –
10-ті роки ХХ ст.
10–30-ті роки ХХ ст.
40–60-ті роки ХХ ст.
60-ті роки ХХ ст. – дотепер

Уявлення про душу у період
від І тисячоліття до н. е. до ХVІІ ст.

Íа перші уявлення про душу натрапляємо в
міфологічній картині світу. Найдавнішими міфологічними
1
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уявленнями про світ вважають аніматизм та анімізм. Вчені
вважають, що першим виник аніматизм (від лат. animatus –
одушевлений), який полягав у тому, що первісна людина до
предметів навколишнього світу ставилась як до живих істот,
які мали такі самі, як і людина, бажання та почуття. На
підставі такого погляду з часом виник анімізм (від лат. anima –
душа, дух) – віра в безсмертя душі та існування духів, які
впливають на життя людей, тварин, на предмети та явища
навколишнього світу. Незважаючи на етнічні відмінності,
у стародавніх міфах душа зазвичай була своєрідним джерелом життя – те, що робить живе живим, становить його
своєрідність. Цілком логічно «домом» душі вважали серце:
з током крові душа, що мешкає у серці, отримує від усіх
частин тіла дані про те, що відбувається в тілі та поза ним,
за допомогою крові керує рухами та діями людини.
Найдавніші філософські вчення були продовженням міфологічного сприйняття світу і розвивали ідеї
міфологічного розуміння душі. Цікавими є трактування
душі у філософських школах Стародавнього Китаю та
Індії. У Стародавньому Китаї міфологічна думка розглядала світ як духовний за своєю суттю, в основу якого покладено всезагальний закон Дао. Людська душа містить
у собі цей закон, оскільки перебуває у постійному русі та
розвитку. Щоб пізнати світ, треба пізнати Дао в самій
душі людини, зазирнувши у її сутність. Ця ідея знайшла
теоретичне обґрунтування та розвиток в філософії ЛаоЦзи (604–531 рр. до н.е.)1.
Кун-Цзи (Конфуцій) (551–479 рр. до н.е.) розмірковував
над буттям людини в соціумі. Він замислився над питанням, як зробити життя людей моральним. За Конфуцієм,
якщо душа містить у собі Дао, то від народження вона несе
в собі добро, і злою її роблять погано побудовані суспільні
стосунки. Отже, знаходження гармонії у суспільних стосунках допоможе розкритися усім добрим сторонам людської
душі. Саме Конфуцію приписують відому мудрість: «Не
1

Корольчук М. С. Історія психології / М. С. Корольчук, П. П. Криворучко. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2010. – 248 с.
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роби іншій людині того, чого не бажаєш собі». Попри жорстку кастову побудову суспільства у тогочасному Китаї,
Конфуцій одним з перших звернув увагу на те, що не
походження, а внутрішні нахили людини визначають, в
якій діяльності вона буде успішною.
Вірування та філософські течії Стародавньої Індії
ґрунтувалися на трактуванні стародавніх сакральних текстів, які називались Веди (ІІ–І тис. до н. е.) та
Упанішади (VІІ–ІІІ ст. до н. е.). Кожна з філософських шкіл
(а їх був не один десяток) обирала певний напрям або
ідею стародавніх текстів і своєрідно їх трактувала. Щодо
розуміння душі, то найцікавішими є ідеї йоги та буддизму1.
Йога (3300–1700 рр. до н. е.) – філософсько-релігійний
напрям, який трактує людську душу як вмістилище
сутнісних істин. Ці знання про духовну сутність світу
недоступні пересічній людині, свідомість якої постійно
спрямована на зовнішні речі, блукає від об’єкта до об’єкта,
забезпечуючи потреби та примхи тіла. Отже, душа для
самопізнання та відкриття найважливіших знань, носієм
яких вона є, повинна навчитися досконало керувати тілом
і приборкувати його потреби. Тоді вона зможе відкрити
духовні глибини світу й осягнути їх.
Подібні ідеї, але без надмірностей аскетизму, розвивали філософи-буддисти. Буддизм, який досить швидко
розпався на багато напрямів і шкіл, розповсюдився не
лише в Індії, а й у багатьох інших країнах, бере початок з ідей Сіддгартхи Гаутами (563–483 або за іншими
даними 623–543 рр. до н.е.) про чотири істини: людина
приречена на страждання; причиною страждання є бажання насолоди; існує шлях вивільнення від страждання;
людина може вивільнитися від страждання й досягнути
стану просвітлення, осягнути сутність світу і стати його
співтворцем. Це шлях духовного індивідуального самовдосконалення через моральний розвиток, який відбувається
поступово в багатьох перевтіленнях, а не одномоментно.
1
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Міфологія Стародавньої Греції трактувала душу
подібно до описаного вище: душу розглядали як живий
початок, причому світ вважали розумним за своєю природою, оскільки ним править всезагальний розум (Нус),
що і робить його доцільним, детермінованим, в якому усе
пов’язано причинно-наслідковими зв’язками.
У VІ ст. до н.е. в Стародавній Греції виникли перші
філософські вчення, поява яких пов’язана з іменами
мілетських філософів Фалеса, Анаксімандра, Анаксімена,
Анаксагора та ін. Ці вчення загалом були спрямовані на
пошук першооснови світу, якою вважалися ті чи інші
речовини або стихії: вода, повітря, вогонь та ін. Як частинку матеріальної стихії трактували душу. Стародавні
греки душу називали словом psyche (психе), що й дало
назву майбутній науці психології (від гр. psyche – душа;
logos – наука, вчення, слово). Зазначимо, що цю назву
наука про психічні явища отримала не з рук давньогрецьких мудреців, а у першій половині ХVІІІ ст. після того, як
німецький філософ Хрістіан Вольф опублікував книги,
що мали назви «Емпірична психологія» та «Теоретична
психологія»1.
Перші давньогрецькі натурфілософи змінили анімістичне уявлення про світ на гілозоїзм (від гр. hyle – речовина, матерія; zoe – життя) – філософсько-психологічне
вчення про одухотвореність усієї матерії, тобто про
наявність у всіх об’єктах матеріального світу здатності
до чуттєвого сприймання світу та мислення.
Гілозоїзму дотримувалися багато античних філософів:
Геракліт, Демокріт та ін. Геракліт (VІ–V ст. до н.е.) вчив,
що душа – один з мінливих станів вогню, що перебуває у
вічному русі і є першоосновою буття. Демокріт (V–ІV ст.
до н. е.) вважав, що душа – це особливий вогонь і тепло,
вона складається з кулястих вогняних рухомих атомів, які
тонші та благородніші за атоми тіла. Душа, за Демокрітом,
«розселена» в різних частинах тіла, залежно від функцій,
1
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які вона виконує. Коли людина помирає, її тіло і душа
розпорошуються на рухомі атоми і за певних умов утворюють нові духовно-матеріальні єдності.
У V–ІV ст. до н.е. майже одночасно з Демокрітом свою
власну систему поглядів на душу розробляв видатний
філософ Платон, засновник об’єктивного ідеалізму. Його
уявлення про душу були викладені в діалозі «Федон».
Платон розглядав душу як самостійну субстанцію: вона
існує нарівні з тілом і незалежно від нього. Душа людини ідеальна, і тільки на час земного життя з’єднується з
тілом, існуючи доти у наднебесному «світі ідей». Душа і
тіло перебувають у складних взаємостосунках. За своїм
божественним походженням душа покликана управляти
тілом. Платон вважав, що існує три «відділи» душі: розумна, що міститься у голові (тому вона має сферичну форму
та найближче розміщена до вмістилища душ – небесної
сфери); душа афективна, за допомогою якої людина може
любити та ненавидіти, сумувати та радіти, розміщена в
грудях; душа, що забезпечує фізичне життя людини і дає
про себе чути в потребах голоду, спраги – міститься у
черевній порожнині.
У ІV ст. до н.е. психологічні розвідки античних
філософів узагальнив Аристотель у трактаті «Про душу».
Він заперечував погляд на душу як на речовину, вважаючи, що неможливо її розглядати у відриві від матерії. За
Аристотелем, душа є сутністю живого тіла, «здійсненням»
його буття. Усі живі істоти мають душі: рослини ростуть
і примножують, тварини харчуються, рухаються, а люди
мають у собі всі варіанти душі (рослинну і тваринну) та
власне людську (розумну, творчу, завдяки якій здатні
створювати те, що в природі не існує: будувати будинки,
шити одяг, створювати прекрасні статуї). Душа активна,
вона оформлює тіло і керує ним1.
Разом з філософами вагомий внесок у розвиток вчення про душу зробили й античні медики. У VІ ст. до н.е.
1

12

Корольчук М. С. Історія психології / М. С. Корольчук, П. П. Криворучко. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2010. – 248 с.

ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО...
QNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQQNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQNNNQNQQNNNQQNQNQQ

давньогрецький лікар Алкмеон висловив думку про те, що
органом душі є головний мозок, а в V–ІV ст. до н.е. його
співвітчизник Гіпократ зробив першу спробу з’ясувати,
чим зумовлені індивідуальні відмінності перебігу фізичних
і душевних захворювань, розробивши гуморальну (від лат.
humor – рідина) теорію темпераменту.
У ІІІ ст. до н.е. александрійські лікарі Герофіл та
Еразістрат відкрили нервові волокна, пов’язавши їх з
психічною діяльністю, а в ІІ ст. до н.е. римський лікар
Гален, узагальнюючи досягнення фізіології та медицини,
розглянув питання про фізіологічну основу психіки, описав
відмінності людей, що мають переважання різних рідин
у своєму тілі, а отже, дав опис чотирьох темпераментів:
сангвініка, холерика, флегматика та меланхоліка.
Отож, природна цікавість людини до своєї сутності
не оформилася спочатку в окрему науку, а стала важливою складовою філософських знань і природничо-наукових досліджень у медицині. Фокусом розмірковувань
про власну природу (першим предметом філософськопсихологічних трактувань) у Стародавньому світі став феномен душі, яку спочатку розглядали як сутність живого,
а пізніше – як нематеріальне, духовне, незалежне від тіла
життєдайне начало, що має божественну природу.
Антична культура з її розумінням душі як живого спочатку поступилася у Європі християнській релігії: почалася доба середньовіччя, яку зазвичай датують від ІV–V до
ХVІ ст. Наука «оселилася» у монастирях, перетворилася у
заняття окремої, обмеженої та відособленої від світського
життя та світського загалу групи «втаємничених»,
оскільки продовжувала послуговуватися латинською
мовою, якою уже давно ніхто не спілкувався. Філософія
перетворюється на теологію, а отже, основним її завданням стає раціональне обґрунтування релігійних догматів
християнства.
У філософії Європейського середньовіччя виділились
два виразні періоди: патристика (від ІV–V до ХІІ ст.) і
схоластика (ХІІ–ХVІ ст.). Філософи епохи патристики (від
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лат. Pater – Батько, Отець; йдеться про Бога і про те,
що вчені – отці церкви) – Григорій Ниський (335–394),
Аврелій Августин (354–430), Абеляр (?–1142) та інші шукали відповіді на складні світоглядні питання сутності
буття, доводячи, що Бог створив людей для самопізнання,
опиралися на ідеї Аристотеля про три типи душі, а також
вважали пізнавальні здатності душі найважливішими і
вивчали саме їх. Оскільки сутнісні знання про божественну природу містяться у самій душі, то найважливішим
методом духовного пізнання вважали інтроспекцію (від
лат. introspecto – заглядаю всередину), яка ґрунтується на
свідомому, спеціально організованому самоспостереженні.
Оскільки світ створений Вищою силою, духовний за своєю
природою, то у процесі пізнання душа спрямована на
розкриття божественної сутності світу, містить об’єкт
у собі (інтенція). Важливою психологічною проблемою
цього періоду було також вироблення уявлення про межі
людської волі, її роль у житті та діяльності християнина.
Другий період середньовічної філософії – схоластика
(від грец. sholẽ – школа) – увійшов в історію філософії
та психології ідеологічними дискусіями представників
двох напрямів: номіналізму та реалізму. Предметом цієї
дискусії були різні погляди представників цих напрямів
на процес створення Богом усього сущого і, відповідно,
спосіб, яким людина повинна пізнати сутність світу.
Реалісти (від лат. realis – речовий, реальний) трактували процес творення світу як створення Богом загальних понять, які є сутностями мінливих і тимчасових
речей. На думку найпотужнішого ідеолога цього напряму Томи Аквінського (1225–1274), душа є безсмертною
нематеріальною сутністю і має свої, тільки їй притаманні
здатності розуму та волі. Його опоненти номіналісти (від
лат. nomina – ім’я, назва) вважали, що загальні поняття
створені людьми. Для того, щоб зафіксувати природні
закономірності закладені Богом, люди дають їм імена
(назви). За номіналістом Роджером Беконом (1214–1292),
душа – це єдність форми та матерії, а відомий філософ
14
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Вільям Оккам (1285–1349) запропонував відмовитися
від загальних понять в науці, оскільки вони заважають
здійснювати справжнє пізнання божественної сутності
речей. Разом з іншими загальними поняттями він запропонував відмовитися в науці від використання поняття
«душа», яке міцно зрослося з релігією.
Аналогічні ідеї про дві істини (одну – для науки, другу –
для релігії) можна знайти у мислителів середньовічного
Сходу в арабомовній культурі. Два великі філософи – Ібн
Сіна Абу Алі Хусейн Ібн Абдаллах (Авіцена) (980–1037)
та Абу-ль Валід Мухаммед Ібн Ахмед Ібн Рошд (Авероес)
(1126–1198) створили природничо-наукову теорію психіки,
побудовану на вивченні психофізіологічних функцій людини. Авіцену вважають творцем вікової психофізіології,
оскільки він був одним з перших учених, який звернув увагу
на відмінності фізіологічних процесів у людей різного віку.
За переказами Авіцена поставив показовий досвід, який
засвідчив вплив переживань на здоров’я живої істоти. Він
взяв однакових за станом здоров’я та віком баранів, наказав за ними доглядати, годувати однаково добре, але поруч з одним бараном помістив клітку з вовком. Постійний
страх, який мучив цього барана, досить швидко розвинув
у нього хвороби, і бідна тварина померла. Друга тварина,
яка жила у комфорті і без страху, була здорова і весела1.
Природничо-науковий пафос номіналізму спровокував епоху Відродження (ХІV – початок ХVІІ ст.) з її бажанням повернути людині її статус богоподібної істоти,
яка стоїть в центрі науки та культури не лише як виконавець Божої волі, а і як суб’єкт та об’єкт дослідження.
Психологічна думка розвивалась переважно в Італії, Англії
та Іспанії. Титан епохи Відродження Леонардо да Вінчі
(1452–1519) у своєму трактаті «Про живопис» розробив
багато положень, які визнає і сучасна психофізіологія.
Він детально описав феномени зорового сприймання та
розробив правила тренування уяви.
1

Benjafield J. G. A History of psychology / J. G. Benjafield. – Boston,
2000. – 391 p.
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Ідеї видатного англійського філософа Френсіса Бекона
(1561–1626) про душу чуттєву дали поштовх розвитку
наукових уявлень щодо вищої нервової діяльності як
матеріальної основи психіки.
В Іспанії ХVІ ст. на розвиток психологічної думки вплинули насамперед праці Хуана Луїса Вівеса (1492–1540),
Хуана Уарте (1529–1592), Гомеса Перейри (1500–1560)
та Андреаса Везалія (1514–1564). Новаторські для того
часу ідеї цих філософів і лікарів про сутність душі людини стали основою для перегляду предмета психологічних
знань як науки про душу: поняття душі перетворилося
на категорію теології і набуло релігійного забарвлення,
а наука потребувала об’єкта для емпіричного пізнання.
Зазіхати на релігійні догми було смертельно небезпечно.
Вогнища інквізиції палали в Європі мало не до ХVІІІ ст.
На тому завершився перший етап становлення предмета психологічної науки. Сформулюємо основні його
особливості:
1) починається розвиток психологічних знань як
описової науки у складі філософії;
2) основним предметом вивчення психологічної
складової філософії є душа, внутрішній світ людини. Розуміння душі було різним: спочатку душу
трактували як живий початок, сутність життя,
те, що керує тілом, згодом уявлення про душу
набуло релігійно-містичного характеру, душа
перетворюється в дух;
3) поняття «психіка» і «душа» значною мірою ототожнюються;
4) основним методом дослідження в психології є
спостереження та самоспостереження, зокрема
інтроспекція.
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Свідомість як предмет наукової психології
ХVІІ – кінця ХІХ ст.

âідкрило нову епоху в розвитку психологічних

знань. Саме в цей період закладались методологічні
основи сучасної психології. Передусім це було пов’язано з
іменем видатного французького філософа, фізика, математика та фізіолога Рене Декарта (Картезія) (1596–1650).
За Р. Декартом, тіло діє як заведений годинниковий механізм, що бере енергію для кожного свого акту
від зовнішнього світу і не потребує для цього втручання душі. Принцип роботи тіла – рефлекс як реакція
організму на подразник, зумовлена діяльністю нервової
системи. Незалежно від тіла існує душа. Єдиною її ознакою є здатність до усвідомлення самої себе. Усвідомлення
досягається за допомогою мислення. Несвідомих явищ
душі, на думку Р. Декарта, не існує. Отже, душа і є
свідомістю, нематеріальною мислячою субстанцією.
Наука, на думку Р. Декарта, повинна вивчати саме
свідомість. Принцип роботи свідомості (душі) – рефлексія
(від лат. reflexio – відображення), яку він трактував як
внутрішню психічну діяльність людини, спрямовану на
усвідомлення її власних дій і станів; як самопізнання людиною свого духовного світу.
За Р. Декартом, свідомість (душа) та тіло – це два
самостійні начала. Незважаючи на їхню самостійність і
незалежність, вони певним чином впливають одне на однго: тіло – на свідомість, пробуджуючи в ній різноманітні
психічні процеси та стани, а свідомість – на тіло, спонукаючи його працювати та діяти. Такий принцип
взаємозв’язку між душею та тілом вчений назвав принципом психофізичної взаємодії.
Отже, по-перше, Р. Декарт, як і багато хто з його
попередників, протиставляв душу і тіло, визнаючи їхнє незалежне рівноправне існування. Принцип психофізичної
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взаємодії – це декартівський варіант дуалізму. По-друге, поширив у науці рефлекторний принцип, який, на його думку, стосувався лише роботи тіла. Вчений вперше розрізнив
фізіологічні та психічні процеси, пояснивши, що фізіологічні
процеси, які відбуваються в організмі, людина не усвідомлює,
а психічні є змістом свідомості. По-третє, завдяки Р. Декартові
набував популярності метод інтроспекції, започаткований
ще у середньовіччі. Цей метод давав змогу, використовуючи «внутрішній зір», розглянути процеси, які відбуваються
у психіці: психічні образи, розумові дії, переживання тощо.
Майже три століття його вважали єдиним способом пізнання
свідомості людини. На ньому й ґрунтувались інтроспективна
психологія – вчення про те, що основним способом пізнання
свідомості людини, на відміну від пізнання зовнішнього
світу, є інтроспекція. Отож, психічні явища, або «внутрішній
досвід» людини, пізнаються принципово іншим шляхом, ніж
матеріальні. Інтроспективна психологія залишила глибокий
слід у розвитку психологічної науки.
Одним з перших опонентів дуалізму Р. Декарта став
нідерландський філософ Бенедикт (Барух) Спіноза (1632–
1677). Він уважав, що існує не два, а лише одне начало. Це
– Бог (або Природа), єдина й вічна субстанція. Вивчаючи
властивості свідомості, Б. Спіноза визначив свободу волі
як пізнану необхідність: людина, пізнавши сутність і
необхідність певного явища, не може його відмінити, але
може використати отримані знання для успішності своїх
дій. Не знаючи закономірностей природи, людина стає
заручником ситуації: те, що вона зробила, може бути знищене природними стихіями, які лише невігласу можуть
здатися випадковими1. Тому істинні знання дають змогу
людині панувати над ситуацією, а хибні знання роблять
людину заручником ситуації.
Погляду про єдність психічного й тілесного дотримувався відомий німецький філософ і математик Готфрід
Вільгельм Лейбніц (1646–1716). Розглядаючи питання про
1
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співвідношення між душею та тілом, Г. В. Лейбніц стверджував, що це два паралельні та самостійні начала. Між ними
існує гармонія, витворена Богом. Вона виявляється у тому,
що діяльність одних процесів завжди супроводжує діяльність
інших, однак вони ніколи не вступають у причинно-наслідкові
зв’язки. Дотримуючись погляду психофізичного паралелізму,
Г. В. Лейбніц стверджував, що психічне й тілесне подібні до
пари годинників, які завжди показують той самий час, бо
пущені в рух з величезною точністю і в один момент.
Г. В. Лейбніц відомий ще одним внеском у науку:
він звернув увагу на роль несвідомого в психіці. Як математик, вчений припустив, що існують безмежно малі
перцепції (сприймання), які виникають несвідомо1. Отже,
декартівський погляд на тотожність душі та свідомості
було перекреслено.
Інший напрям у критиці поглядів Р. Декарта пов’язаний з іменем англійського філософа Томаса Гоббса
(1558–1679). Він повністю відкинув ідею про душу як
окрему субстанцію і вважав, що носієм мислення є
організована матерія. Уявлення і поняття – це лише
відображення матеріальних тіл у свідомості людини.
Т. Гоббс перший надав асоціації силу універсального закону психології.
На подальше розуміння предмета психології вплинули
ідеї співвітчизника Т. Гоббса – Джона Локка (1632–1704)
про два джерела досвіду людини: відчуття та рефлексію.
На місце предмета психології претендувала уже не
свідомість загалом, а окремі явища свідомості.
У текстах відомих філософів та природознавців ХVII –
початку ХVІІІ ст. все рідше траплялось поняття «душа».
Його місце займали поняття «психіка», «свідомість», «мислення», «розум».
Наукові праці Б. Спінози, Т. Гоббса та Дж. Локка, а
також успіхи класичної механіки дали поштовх для виникнення та розвитку асоціанізму, який можна вважати
1

Марцинковская Т. Д. История психологии / Т. Д. Марцинковская. –
М. : Академия, 2009. – 544 с.
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історично першим достатньо автономним від філософії
психологічним знанням. Асоціативна психологія, або
асоціанізм, який склався у ХVІІ ст. на підставі застосування ідей класичної механіки до пояснення механізмів
функціонування людської свідомості, вважав асоціації
(від лат. associatio – сполучення, з’єднання) головним
механізмом психічного життя людини. Цей напрям
ґрунтується на ідеях античної філософії: ще Аристотель
висловлював думку, що психічні явища поєднуються за
схожістю, контрастом і суміжністю. В асоціанізмі існувала
думка, що складні психічні явища містять простіші
психічні елементи, на які можуть бути розкладені. Такими
елементами є асоціації – зв’язки між окремими уявленнями (ідеями), внаслідок яких одне уявлення (ідея) спричиняють інше1. Поняття асоціації для психології того періоду
мало таку саму силу, як і закон всесвітнього тяжіння для
фізики.
У цей період свої погляди на природу психічних
явищ викладали відомі українські філософи. Першою
психологічною працею в Україні була «Притча про душу і
тіло» Кирила Транквіліона-Ставровецького (?–1646), у якій
піднімались питання самопізнання, морального самовдосконалення та сенсу життя людини2. Після заснування
Петром Могилою (1596–1647) Києво-Могилянської академії
у 1638 р. цей навчальний заклад став найбільшим науково-навчальним центром Європи ХVІІ–ХVІІІ ст. Свою науку
вчений вибудовував на трьох головних принципах: любов,
милосердя та терпимість3. У стінах академії успішно розвивалась українська психологія. «Трактат про душу», який
написав професор академії Інокентій Гізель (бл. 1600–
1683) у 1645 р., став першим в Україні підручником з ос1

2

3
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нов психологічних знань. У «Натурфілософії» іншого професора академії Георгія Кониського (1717–1795) детально
описано будову мозку та локалізацію психічних функцій.
У своїх працях вчений подав історичний огляд вивчення душі, завершуючи його аналізом тогочасної традиції
поділу душі на вегетативну, чуттєву та раціональну.
Головними властивостями раціональної душі, на думку
Г. Кониського, є її нематеріальність і безсмертність.
На цей же період припадає діяльність Григорія
Сковороди (1722–1794). Значення його творчості полягає
у тому, що вона привертає увагу людини до пізнання себе
як мікрокосмосу, який є образом і подобою макрокосмосу: через самопізнання своєї суті пізнати суть світу.
Важливими для психології є думки Г. Сковороди про два
чуттєві світи – великий і малий, у відкритті яких полягає
мета людського існування; про пізнання «ангельського» та
«сатанинського», що становить основу морального самовизначення людини1. Йому належить також гуманістичне
трактування інтелекту людини та обґрунтування ідеї свободи як передумови самопізнання. Цікавою була думка
Г. Сковороди про «спокусу» – внутрішній мотиваційний
конфлікт людської душі, яка має вибрати свій шлях між
духовним самовдосконаленням або принадами багатства
та неробства. Виступаючи проти жорсткого соціального
розшарування суспільства, Г. Сковорода розвинув ідею
«сродної праці», що відповідає природним здатностям і
нахилам людини.
Київські філософи намагались здолати дуалізм
Р. Декарта. Вони стверджували, що між душею та тілом
існує не прірва, а єдність. Професура академії добре знала анатомію і фізіологію мозку, тоді як в усіх єзуїтських
колегіях ХVІІ–ХVІІІ ст., трактуючи психічні феномени, про
мозок учені навіть не згадували. Все це свідчить про високий рівень розвитку філософсько-психологічної думки
в Україні того часу.
1

Данилюк І. Історія психології в Україні / І. Данилюк. – К. : Либідь,
2002. – 152 с.
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Згодом, у середині ХІХ ст., велику популярність здобули погляди українського філософа Памфіла Юркевича
(1827–1874), який починав свою діяльність викладачем
Київської Духовної академії. В його працях стверджується
індивідуальність людської істоти, визнано пріоритет переживань і почуттів над розумом1. Погляди П. Юркевича
значно випередили ідеї представників різних філософськопсихологічних напрямів початку ХХ ст. (філософії життя,
екзистенціалізму, персоналізму та ін.).
Фундаментальні розробки у з’ясуванні природи
психіки та уточненні предмета психології у ХVІІІ ст. зробили французькі філософи Жюльєн Офре де Ламетрі (1709–
1751), Жан-Жак Руссо (1712–1778), Дені Дідро (1713–1784),
Клод Адріан Гельвецій (1715–1771), Поль Анрі Гольбах
(1723–1789), П’єр Жан Жорж Кабаніс (1757–1808) та ін.
Душа, на їхню думку, це ніщо інше, як те саме тіло, але
розглянуте стосовно його певних функцій і властивостей.
Людина активно пізнає закономірності природи, отримуючи її сигнали органами чуттів і виокремлюючи з них
закономірності розумом. Спадковість і середовище вони
вважали найважливішими чинниками розвитку людини та її психіки2. На думку цих енциклопедистів, існують
загальні для усіх людей закономірності розвитку психіки та
індивідуальні відмінності, які притаманні лише кожному
індивідові. Зрештою, П. Кабаніс сформулював думку, що
мислення є природною функцією мозку, а отже, вивчати
людську свідомість потрібно в єдності з вивченням фізіології
тіла людини і залучення людини у соціальні взаємини.
Наприкінці ХVІІІ ст. розпочалась ера психіатрії: 1799 р.
відомий французький лікар Філіп Пінель (1755–1826)
наказав зняти кайдани зі своїх підопічних (пацієнтів,
які вирізнялися дивною поведінкою, тому їх ізолювали
від суспільства й утримували у закладах, які дуже на1

2
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гадували тюрми), оголосив їх хворими, почав лікувати,
наголошуючи, що психіку треба лікувати аналогічно до
того, як лікують тіло. Це був важливий крок у зміні погляду на людську свідомість, що має не лише духовну, а
й природну сутність.
Важливою віхою у вивченні феномену свідомості
була німецька класична філософія, яку представляли
видатні філософи: Йоган Готліб Фіхте (1762–1814), Фрідріх
Вільгельм Йозеф Шеллінг (1775–1854), Іммануїл Кант
(1724–1804), Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1770–1831),
Людвіг Фейєрбах (1804–1872). У їхніх вченнях свідомість
перетворилася на поняття колосальної абстракції і зайняла чільне місце серед філософських категорій у системі
діалектики.
Короткий історичний екскурс щодо основних
здобутків психологічної складової філософської науки
ХVІІ – кінця ХІХ ст. дав підстави стверджувати, що до
середини ХІХ ст. психологічні погляди розвивалися як
споглядальні. Скерування психологічних знань на шлях
експериментальних досліджень почався у другій половині
ХІХ ст. і пов’язаний з новими відкриттями в галузі природничих наук. Йдеться про відкриття закону збереження
та перетворення енергії у 40-х роках ХІХ ст., які зробили
Юліус Роберт Майєр, Джеймс Прескотт Джоуль та Герман
Людвіг Фердінанд Гельмгольц; проголошення у 50–70-х роках ХІХ ст. еволюційного вчення Чарлза Роберта Дарвіна
про походження видів і людини; роботи Германа Людвіга
Фердінанда Гельмгольца в галузі психофізіології органів
чуття; відкриття Йоганнесом Петером Мюллером закону «специфічної енергії органів чуття»; відкриття низки функцій кори головного мозку та складання «карти головного мозку» (френологія Ф. Галля); відкриття
рефлекторної дуги (І. Прохазка, Ф. Мажанді, Ч. Белл), перегляд рефлекторної концепції (Е. Пфлюгер) та поширення рефлекторного принципу на діяльність головного мозку
(І. Прохазка, Т. Лейкок, І. Сєченов); відкриття у психофізиці
дробу Ернста Вебера та основного психофізичного зако23
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ну Густава Теодора Фехнера; успіхи медицини, а саме
психіатричної практики, в галузі гіпнозу, навіювання
тощо (Ф. Месмер, Дж. Бред); вимірювання часу реакції
(Ф. Дондерс)1.
Ці відкриття перекреслювали усталену в ті часи думку
про тотожність психіки та свідомості. Вони виявляли цілу
низку явищ, які існують незалежно від свідомості суб’єкта
і водночас доступні об’єктивному вивченню. Відкриття
показували шлях для застосування експерименту та
інших об’єктивних кількісних методів у процесі вивчення
закономірностей і механізмів свідомості людини, доводили,
що в психічному світі діють свої закони та причини, які не
можна звести ні до фізіологічних, ні до філософських. Отож,
психологічні знання потребували оформлення в окрему наукову галузь, яка б мала власний методологічний і методичний
інструментарій. Окрім того, в суспільстві склалася атмосфера, яка потребувала специфічної психологічної практики,
що забезпечила б потребу людей у психологічній підтримці
та допомозі. Якщо у прадавні часи люди за підтримкою і
розрадою йшли до шаманів, згодом – до священиків, то
ХІХ ст. ознаменувалося значним послабленням ролі релігії
у суспільному та індивідуальному житті. Виникла нагальна потреба і суспільний запит заповнити цю нішу. Усе це
спричинило виникнення психології як окремої наукової та
практичної галузі. Оскільки уже було чітко визначено, яким
критеріям має відповідати наука, швидко організувалися
складові наукової галузі (кафедри, лабораторії, видання,
інститути тощо).
Як кожна наука, психологія повинна була мати свій
предмет, принципи та методи дослідження. У 70-х роках
ХІХ ст. було запропоновано декілька програм розвитку
психології: В. Вундт, В. Джемс та Дж. Дьюї, Ф. Брентано,
І. Сєченов, але зовсім по-різному визначали предмет, методи та завдання психології, напрям її розвитку.
Одну з програм запропонував відомий німецький
1
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філософ, психолог і фізіолог Вільгельм Вундт (1832–1920).
У 1873–1874 роках вийшла його монументальна праця
– нарис нової науки «Основи фізіологічної психології».
Яка ж основна ідея програми побудови психології
В. Вундта? Предметом психології проголосили
безпосередній досвід свідомості, а першочерговим завданням – знаходження найпростіших елементів свідомості.
Такими далі неподільними об’єктивними елементами
свідомості були визнані відчуття, а суб’єктивними – почуття. За В. Вундтом, треба знайти закони об’єднання цих
найпростіших елементів в єдине ціле1. Звідси і походить
назва напряму – структурна психологія, або структуралізм.
У Німеччині її лідером був Вільгельм Вундт, а в США –
Едвард Тітченер (1867–1927).
Основним методом дослідження психології, за
В. Вундтом, стала інтроспекція досліджуваного під час експерименту, однак він визнавав і інші, неекспериментальні
методи, які застосовували, наприклад, для вивчення
«продуктів людського духу»: мовлення, традицій, звичаїв
тощо.
Завдяки вундтівській програмі були закладені основи сучасної експериментальної психології, проте загалом
вона успіху не мала. Орієнтована на природничі науки,
структурна психологія В. Вундта не змогла за елементами
свідомості – відчуттями та почуттями побачити цілісного
стану свідомості. В середині 20-х років ХХ ст. вона перестала існувати. Значною мірою на це вплинув інший напрям – функціональна психологія.
Наступний напрям розвитку психології запропонувала функціональна психологія, або функціоналізм.
Цей напрям, який виник наприкінці ХІХ ст. у США,
предметом психології проголосив дослідження функцій
свідомості. Засновниками й авторами другої програми
розвитку психології вважають американських філософів
і психологів В. Джемса та Дж. Дьюї.
1

Роменець В. А. Історія психології ХХ ст. / В. А. Роменець. – К. :
Либідь, 1998. – 989 с.
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Головне завдання психології, на думку Вільяма
Джемса (1842–1910), полягало в тому, щоб з’ясувати як
функціонують структури свідомості. У своїй праці «Основи
психології» (1890) В. Джемс писав, що внутрішній досвід
людини – це не «ланцюжок елементів», а «потік свідомості»1.
Отже, ставити питання про структуру свідомості, як це
робив В. Вундт, некоректно. Ідеї В. Джемса серйозно
вплинули на розвиток психології ХХ ст., особливо на виникнення психологічної течії біхевіоризму.
Інший американський вчений кінця ХІХ – початку ХХ ст. Джон Дьюї (1859–1952) необхідність
функціонального підходу до психіки людини обґрунтував
у статті «Поняття рефлекторної дуги в психології» (1896).
Він наголошував на органічній єдності сенсорних, центральних і моторних ланок рефлекторного акту.
Розглянемо третю програму нової психології. Її запропонував австрійський філософ і священик Франц
Брентано (1838 – 1917). Ця програма була викладена в
праці «Психологія з емпіричної точки зору» (1874). Свою
концепцію психології Ф. Брентано назвав психологією
психічного акту. Предметом цієї науки (так само як і
В. Вундт), він вважав свідомість, однак її природу трактував по-іншому. За Ф. Брентано, психологія повинна вивчати інтенційні акти свідомості, тобто психічні функції,
завдяки яким з’являється свідомість. Специфіка актів
свідомості виявляється в їхній інтенції (від лат. intentio
– прагнення), тобто спрямованості свідомості на певний
об’єкт.
Четверта програма належить російському фізіологові
Іванові Сєченову (1829–1905). У своїх працях «Рефлекси головного мозку» (1863), «Кому і як розробляти психологію?»
(1873) він проголошував, що психологія – це наука про
походження психічної діяльності. Оскільки психічна
діяльність має рефлекторне походження, то предметом
психології повинна стати рефлекторна природа психіки.
1
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Пропонував, щоб предмет психологічної науки охоплював не лише явища та процеси свідомості, а весь цикл
взаємодії організму зі світом, враховуючи й зовнішні
тілесні дії. Єдиним надійним методом дослідження в
психології вважали експеримент1.
Отже, у 70-х роках ХІХ ст. назріла потреба у тому,
щоб розрізнені знання про психіку об’єднати в окрему дисципліну, відмінну від інших. Були створені всі
умови для надання психології статусу самостійної науки. Утвердження цього статусу почалось зі створення
В. Вундтом 1879 р. в Лейпциґу першої в світі психологічної
експериментальної лабораторії, яку через два роки перетворили в Інститут експериментальної психології. На початку
80-х років ХІХ ст. В. Вундт заснував перший психологічний
журнал, тому 1879 р. вважають роком офіційного визнання психології як самостійної галузі знань.
Лабораторія В. Вундта стала школою для перших
видатних європейських та американських психологівпрофесіоналів, яких було близько 170 осіб. За зразком
лейпцизької в 80–90-х роках ХІХ ст. у всьому світі (Австрії,
Англії, Росії, США, Франції, Україні) виникли подібні
психологічні лабораторії2.
В Україні перші психологічні експериментальні
лабораторії, де проводили інтенсивні дослідження, почали
з’являтись з кінця ХІХ ст. У Києві таку лабораторію заснував Іван Сікорський, в Одесі – Микола Ланге, в Харкові
– Павло Ковалевський. Особливої популярності набули
праці Олександра Потебні та Юліана Охоровича.
Олександр Потебня (1835–1891) – видатний український філолог, професор Харківського університету, вважав, що психологія як наука повинна вивчати виникнення та закономірності розвитку душі. Він був засновником
психологічного напряму у вітчизняному мовознавстві,
1

2

Марцинковская Т. Д. История психологии / Т. Д. Марцинковская. –
М. : Академия, 2009. – 544 с.
Якунин В. А. Первые психологические лаборатории / В. А. Якунин //
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досліджував психологію словесно-художньої творчості,
сформулював питання про взаємозв’язок мислення й мовлення1.
Юліан Охорович (1850–1917) – відомий український
і польський вчений, почесний член Британського, НьюЙоркського, Берлінського, Кельнського, Лейпцизького та
Будапештського психологічних товариств. Вищу освіту
Ю. Охорович здобув у Варшавському університеті.
Ще 1868 р., 18-річним студентом, він стверджував,
що психологія – це самостійна експериментальна наука, і виступав за її відокремлення від філософії. Після
закінчення університету Юліан Охорович працював під
керівництвом Густава-Теодора Фехнера у Лейпцигу, де
захистив дисертацію на тему «Свідомість людини».
У 1875 р. Ю. Охорович перейшов на роботу до
Львівського університету і став першим в Європі приватдоцентом психології на новоствореній кафедрі психології
та філософії природи. Найвідоміші праці вченого – «Про
методи психологічних досліджень» (1869), «Майбутнє
психології» (1871), «Психологія й медицина» (1916, 1917),
«Психологія, педагогіка, етика» (1917) та ін.
Ю. Охорович був надзвичайно ерудованою та освіченою
людиною. Крім психології, він займався проблемами
філософії, соціології, літератури, журналістики, педагогіки,
історії, медицини, криміналістики, техніки. У 80-х роках
співпрацював з Жаном-Мартеном Шарко з проблем гіпнозу
та магнетизму. Був одним із засновників і Генеральним
секретарем Міжнародного Інституту психології в Парижі,
а також ініціатором скликання Першого Міжнародного
психологічного конгресу в цьому ж місті (1889)2.
На підставі проголошення та активної реалізації
наприкінці ХІХ ст. програм нової психології ця наука вже
фактично перестала існувати як єдина і цільна. Такі ідеї
1

2
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висловлювало багато учених кінця ХІХ ст. На думку Франца
Брентано, історичний стан психології такий, що існує багато психологій, загалом об’єднанних у науку «психогнозію»
(феноменогнозію), яка складається з описової психології та
гносеології (науки про закономірності процесу пізнання).
Відомий російський психолог Г. І. Челпанов застерігав,
що психологія розпадається на частини, які зовсім не
пов’язані між собою. Внаслідок цього вона втрачає свою
єдність. Вчений вважав, що треба вживати заходів для
збереження єдності психології.
Свою думку про «розкол» психології висловив німецький
філософ і психолог Вільгельм Дільтей (1833–1911); праця
«Думки про описову та подільну психологію» (1894). Під
пояснювальною психологією він розумів насамперед сучасну йому «фізіологічну психологію» В. Вундта1. За своєю
методологією вона близька до природничих наук і зводить закони психічного життя до законів вищої нервової
діяльності. Другу психологію – описову (розуміючу)
В. Дільтей означив так: природу ми пояснюємо, а душевне життя розуміємо. Тому найперше завдання описової
психології, за В. Дільтеєм, – розуміння та описування
душевного життя індивіда як цілісності й унікальності.
Методом описової психології є співпереживання стану
іншої людини, тому вона наближена до гуманітарних наук.
З кінця ХІХ ст. почали існувати «дві психології»:
об’єктивна та суб’єктивна, кожна з яких дотримувалась
певних поглядів щодо предмета своєї науки та методу.
Об’єктивна психологія (природничо-наукова, фізіологічна,
пояснювальна) орієнтувалась на природничо-наукові
дисципліни, її головним завданням було за допомогою
експерименту дослідити психіку, виявити причини та
пояснити закономірності й механізми психічних процесів
(наприклад, відчуттів). Засновники об’єктивної психології
(В. Вундт, І. Сєченов та інші) вбачали головне завдання психології у встановленні фізіологічного підґрунтя
1

Маноха І. П. Історія психології
ХХ століття / І. П. Маноха,
В. А. Роменець. – К. : Либідь, 2007. – 832 с.
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психічних явищ і процесів. Суб’єктивна психологія
(гуманітарна, описова, розуміюча) орієнтувалась на
гуманітарні науки. Предметом суб’єктивної психології було
розуміння ментального життя людини в його цілісності.
Складні вияви психіки людини представники суб’єктивної
психології (В. Дільтей, Е. Шпрангер, Вюрцбурзька школа психології) розглядали як вияви духу й описували їх
на підставі спостереження та самоспостереження. Будьякі експериментальні методи дослідження ці вчені заперечували, а питання про зв’язок між фізіологічними та
психічними процесами, на їхню думку, взагалі не існувало.
Об’єктивна та суб’єктивна психологія використовує два
принципово відмінних підходи до людини.
На визнанні статусу психології як самостійної науки
наприкінці ХІХ ст. завершився другий етап становлення
предмета психології. Головні особливості такі:
1) завершення розвитку психології як складової частини
філософії та початок її як самостійної галузі знань;
2) починаючи з ХVІІ і перших десятиліть ХVІІІ ст.,
у зв’язку з розвитком культури і науки, поняття
«психіка» і «душа» поступово набували різного сенсу,
хоча з лінгвістичного погляду ці поняття тотожні;
3) у першій половині ХVІІІ ст. наука про психічні явища отримала назву – «психологія»;
4) предметом психології стала свідомість, яку трактували з різних позицій;
5) у психології описано багато важливих властивостей і феноменів свідомості, сформульовано багато
проблем, які досі не втратили своєї актуальності;
6) головними методами дослідження стали спостереження, самоспостереження (зокрема інтроспекція) та
експеримент.

30

ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО...
QNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQQNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQNNNQNQQNNNQQNQNQQ

Різноманітність поглядів про предмет
психологічного дослідження
у кінці ХІХ – 60-х роках ХХ ст.

Íаприкінці ХІХ ст. у світі відбувалось суттєве

пожвавлення психологічних досліджень. Було створено
45–50 експериментальних психологічних лабораторій і
кабінетів, провели значну кількість експериментальних
досліджень, заснували чимало спеціальних журналів,
створили національні психологічні товариства1. Наступні
60 років вирізнялись достатньо частою зміною поглядів
на предмет психологічної науки. З кінця ХІХ до 10-х років
ХХ ст. залежно від наукових уподобань вчених психологія
стала наукою про поведінку, несвідомі психічні явища
або цілісні структури психіки; у 10–30-х роках ХХ ст.
предметом, на якому фокусувалось дослідження, була
мотивація поведінки та діяльності особистості, оскільки
саме мотивація може відкрити завісу над причинами
поведінки людини; починаючи з 40-х і до 60-х років
ХХ ст. предметом психології була особистість як система
якостей і рис, бо зрозуміти мотивацію без цілісної картини особистості неможливо. Оскільки з самого початку
психологи не мали єдності думок щодо предмета психології
та методів дослідження психічного, то виникало багато
психологічних напрямів.
Поведінку як основний предмет психології обрали такі наукові напрями: рефлексологія, біхевіоризм
і реактологія. Традиційно в психології під поведінкою
розуміють зовнішні вияви психічної діяльності людини:
дії та вчинки, окремі рухи й жести. Початок психології
поведінки був закладений російським фізіологом Іваном
Павловим (1849–1936). Створивши вчення про умовні
рефлекси, відкривши закони вищої нервової діяльності та
1

Якунин В. А. Первые психологические лаборатории / В. А. Якунин //
Психологический журнал. – 1980. – Т. 1. – № 2. – С. 113–120.
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другу сигнальну систему – сукупність словесних сигналів,
І. Павлов підвів фізіологічну основу під психічні явища. Свої погляди на новий предмет психології – цілісну
поведінку – І. Павлов виклав у праці «Експериментальна
психологія та психопатологія на тваринах» (1903). Проте
в майбутньому він відмовився від терміна «психологія»,
поставивши знак рівності між фізіологією вищої нервової
діяльності і поведінкою1.
Одночасно з І. Павловим проблеми нового предмета
психології розробляв російський психоневролог Володимир
Бехтерєв (1857–1927). Він, так само як І. Павлов, вважав,
що предметом психологічної науки повинна бути цілісна
поведінка людини. Свої ідеї він виклав у монографії
«Об’єктивна психологія» (1907), а науковий напрям назвав рефлексологією. Цей напрям розвивався переважно в Україні та Росії між 1900 і 1930 роками. Особливу
популярність рефлексологія набула в Україні: 1927 р. у
вищих школах України викладання психології замінили
викладанням рефлексології2.
Друга наукова течія, яка предметом психології також
вважала поведінку, – біхевіоризм (від англ. behaviour –
поведінка), або психологія поведінки. Біхевіоризм опирався на біологічну науку, головно фізіологію. Її засновником
був американський вчений початку ХХ ст. Джон Уотсон
(1878–1958). В основу принципів своєї теорії Д. Уотсон поклав праці американського дослідника кінця ХІХ – початку ХХ ст. Едуарда Торндайка, який проводив експерименти на тваринах, та праці І. Павлова і В. Бехтерєва в галузі
умовних рефлексів. Ці принципи Д. Уотсон сформулював
у програмній статті «Психологія, як її бачить біхевіорист»
(1913). Автор проголошував, що психологія повинна стати
природничо-науковою дисципліною і впровадити науко-

1

2
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вий об’єктивний метод дослідження1. Питання методу
було головним для біхевіоризму: саме через бездоказовість
і безпідставність методу інтроспекції взагалі відкидали
ідею про вивчення свідомості.
На думку біхевіористів, предметом вивчення в
психології може бути лише те, що доступне зовнішньому
спостереженню, тобто факти поведінки. Поведінку як
суму пристосувальних реакцій організму за зразком умовних рефлексів трактували відповідно до схеми
SR
де S – фізичні (зовнішні та внутрішні) подразники; R – поведінка.
Усе, що міститься між S та R, проголошували поза межами наукового пізнання. Предметом наукового пізнання
для біхевіористів став опис поведінки; з’ясування та опис
тих фізичних внутрішніх і зовнішніх подразників, які
впливають на організм людини; пізнання законів, які
пов’язують подразник і поведінку. Передбачити поведінку
людини залежно від ситуації та навпаки – судити про
ситуацію на підставі людської поведінки – головні завдання
біхевіоризму. У зв’язку з тим, що факти свідомості доступні
лише самому суб’єктові і довести їхню достовірність неможливо, вони не піддаються об’єктивному вивченню.
Тому біхевіоризм вилучив свідомість з психології, хоча
наявність свідомості в людини не заперечували. Оскільки
традиційно психічне ототожнювалось зі свідомістю, то
біхевіоризм почали називати «психологією без психіки».
Біхевіористи виявили залежність людської поведінки
від зовнішнього середовища і поширили в психології
об’єктивний метод дослідження – експеримент. Водночас
вони ігнорували роль психологічних чинників (наприклад, свідомість, мотиви, характер тощо) та якісних
відмінностей між психікою людини й тварини. Свої
1

Роменець В. А. Історія психології ХХ ст. / В. А. Роменець. – К. :
Либідь, 1998. – 989 с.
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досліди вони здебільшого проводили на тваринах, новонароджених дітях і немовлятах. Вибір був зумовлений
тим, що це – «чисті» об’єкти, тобто до їхньої поведінки
не домішується свідомість. Отримані результати сміливо
переносили на дорослу людину. Різницю вбачали тільки в
більшій складності та різноманітності поведінки дорослих.
На визнання ролі мотивації у поведінці людини звернули увагу необіхевіористи (від гр. neos – новий, молодий;
англ. behaviour – поведінка), лідерами яких у 30–40-х роках ХХ ст. стали американські вчені Е. Толмен та К. Халл.
Едвард Толмен (1886–1959) – засновник когнітивного
біхевіоризму, відмовився від розуміння поведінки як системи реакцій на зовнішні подразники, ввів у біхевіоризм
поняття активності, розумності та доцільності поведінки.
Організуючим та спрямовуючим моментом поведінки для
Е. Толмена була мета, тобто кінцевий результат поведінки.
Вчений дійшов висновку, що зв’язки між подразником і
поведінкою не прямі (S  R), а опосередковані так званими проміжними змінними (S  V  R). Під проміжними
змінними «V» він вбачав недоступні безпосередньому спостереженню внутрішні процеси, які опосередковують дію
стимулу і впливають на зовнішню поведінку 1. Прикладом
проміжних змінних можуть бути система потреб, система мотивів, мета діяльності тощо. Ідея проміжних
змінних зберігається і в іншому варіанті необіхевіоризму
– гіпотетико-дедуктивному біхевіоризмі Кларка Халла
(1884–1952). Його задум полягав у тому, щоб покласти
знання про поведінку на фізико-математичну мову.
Отож, якщо у класичному біхевіоризмі предметом
психології була поведінка людини, то у необіхевіоризмі –
мотивація поведінки та діяльності особистості. Біхевіоризм
від самого початку свого існування мав виражене практичне
спрямування, що згодом втілилось у біхевіоральній терапії.
Разом з необіхевіоризмом продовжував існувати й
ортодоксальний біхевіоризм, представлений оперант1
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ним біхевіоризмом, автором якого є Беррес Фредерік
Скіннер (1904–1990). Б. Скіннер упровадив поняття
про підкріплення, яке виступало як мотив у формуванні
навичок. На думку Б. Скіннера, поведінку тварин і
людини можна поділити на два типи: респондентна
(відповідаюча) поведінка ґрунтується на умовних рефлексах, яка формується шляхом повторень і відповідних
підкріплень, що заздалегідь демонструють істоті, в якої
формують певну поведінку. Другий тип поведінки – оперантна поведінка – ґрунтується на випадково неочікувано
отриманому підкріпленні (позитивному або негативному),
що закріплює цю поведінку без повторень1. Б. Скіннер
був одним з ініціаторів програмованого навчання, яке
активно використовують у педагогіці.
Подібна до біхевіоризму реактологія (від лат. re
– проти; actio – дія; logos – наука). Її засновником був
російський психолог Костянтин Корнілов (1879–1957),
який, виступивши 1923 р. на І Всеросійському з’їзді з
психоневрології з доповіддю «Психологія та марксизм», виклав найважливіші положення реактології. Основним елементом психіки К. Корнілов уважав реакцію, де неподільно
об’єднані об’єктивне й суб’єктивне2. Реактологія як наукова течія проіснувала недовго і вже на початку 30-х років
ХХ ст. радянська психологія від неї відмовилась.
З кінця ХІХ ст. помітно збільшилось зацікавлення
несвідомою сферою психіки людини. Частково це пояснювалось тим, що психічне почали зводити до категорії
свідомості. Перша найпотужніша теорія несвідомого –
психоаналіз – належить австрійському психіатру та невропатологу Зигмунду Фройду (1856–1939), що визначило
орієнтацію цієї течії на медицину. Згідно з психоаналізом
З. Фройда фундаментом психіки є її несвідома сфера.
Вона складається з сукупності неусвідомлених потягів та
1

2

Лихи Т. История современной психологии / Т. Лихи. – СПб. : Питер,
2003. – 448 с.
Роменець В. А. Історія психології ХХ ст. / В. А. Роменець. – К. :
Либідь, 1998. – 989 с.
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інстинктів, найважливішими серед яких є інстинкти життя (Ерос) та смерті (Танатос), а також з певної інформації,
яка через цензуру з боку свідомості витіснена зі свідомого
в несвідоме. Несвідоме – найміцніший пласт психіки, на
відміну від свідомого, яке займає незначну її частину і
містить лише те, що ми відчуваємо та переживаємо в
конкретний момент. Свідому та несвідому сфери поєднує
передсвідоме, яке складається з латентних знань. Ними
людина володіє, однак в конкретний момент у свідомості
їх немає.
Свідоме, передсвідоме і несвідоме в психіці людини перебувають у постійному взаємозв’язку. З одного
боку, соціально неприйнятна інформація, яка не може
реалізуватися у відкритій поведінці, витісняється зі сфери свідомого в несвідоме. З іншого боку, соціальні та
моральні норми свідомості постійно накладають свої заборони на потяги та інстинкти несвідомого1.
Ставлення до З. Фройда та його теорії було неоднозначним. Як жодну іншу, її від самого початку різко критикували і навіть засуджували. Одна з причин полягала
в тому, що З. Фройд як учений був дуже суперечливим.
Незважаючи на те, що психоаналіз З. Фройда не дав змоги всебічно осягнути проблему несвідомого, безсумнівно,
заслугою ученого стало відкриття сфери динамічного
несвідомого та опис форм його вияву. Найціннішим у
теорії З. Фройда вважають звертання до несвідомих причин деяких психічних явищ і до категорії мотиву, що
дало змогу психології початку ХХ ст. по-новому оцінити
психічну діяльність людини.
Розвиваючи ідеї свого батька про захист особистості
від внутрішніх конфліктів між неусвідомленими потягами
та соціальними вимогами (З. Фройд «Захисні невропсихози», 1894), Анна Фройд (1895–1982) розширила та систематизувала знання про механізми психічного захисту
(«Его і механізми захисту», 1936). Звернувши увагу на
1
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способи психоаналітичного впливу на дітей на противагу
«дорослому» психоаналізу, вона використала ігрові методи, а також спостереження за дітьми у домашніх умовах.
Дослідниця розвинула свою ідею про самостійність структури особистості – Его, функціонування якого, на думку
А. Фройд, не залежить від Ід1.
Психоаналіз став складовою частиною ширшого
філософсько-психологічного вчення про особистість людини – фройдизму, який сформувався в кінці ХІХ – на
початку ХХ ст. Розвиток фройдизму поділяють на такі
етапи: класичний психоаналіз (до якого зачисляють учнів
З. Фройда – К. Ґ. Юнґа, А. Адлера, Ф. Александера, Ф. Дойча
та інших) і неофройдизм (представляють психоаналітики
К. Хорні, Е. Фромм, Е. Еріксон, Г. С. Саллівен, Л. Бінсвангер,
Д. В. Віннікотт та інші, які вчились у учнів З. Фройда).
Найвідоміші учні З. Фройда створили свої теорії, що
суттєво відрізнялися від ідей вчителя. Карл Густав Юнґ
(1875–1961) – швейцарський психіатр і психоаналітик,
заснував аналітичну психологію. Одним з центральних пунктів в аналітичній психології стало вчення про
структуру психічного буття людини, що складається
з колективного несвідомого з системою архетипів,
найважливішими з яких є Его, Персона, Тінь, Аніма,
Анімус, Самість; індивідуального (особистісного)
несвідомого; Его – центру свідомої сфери людини.
Великої популярності набув запропонований К. Юнґом
поділ людей на два типи: екстравертів, спрямованих
на зовнішній світ, та інтровертів, спрямованих на
внутрішній, власний світ2.
Другий учень і соратник З. Фройда, Альфред Адлер
(1870–1937) – австрійський психоаналітик, заснував
індивідуальну психологію. Він висунув низку ідей, які,
так само, як ідеї К. Юнґа, вплинули на зародження не1
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Фрейд А. Психология Я и защитные механизмы / А. Фрейд. – М. :
Педагогика-Пресс, 1993. – 144 с.
Юнг К. Г. Аналитическая психология / К. Г. Юнг. – СПб., 1994. –
320 с.
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офройдизму. Серед них можна виділити принцип єдності
особистості та надання особливої ролі соціальному, а
не біологічному чиннику в структурі мотивів людини.
А. Адлер вважав, що людиною керує передусім потяг
до більш високого становища у соціумі, а це можливо
лише за умови прагнення та кооперування з іншими
на основі почуття спільного. Перепони до зростання
можуть спричиняти у людини невротичний комплекс
неповноцінності та реакцію на нього у вигляді компенсації
та зверхкомпенсації, боротьби за першість, владу та самоствердження за рахунок інших1.
Неофройдизм, який виник у 20–30-х роках ХХ ст.
завдяки психоаналітикам нового покоління – К Хорні,
Е. Фромму, Е. Еріксону, Г. С. Саллівену та іншим, засвоїв
основні схеми ортодоксального психоаналізу, однак була
переглянута базова категорія мотивації. Вирішальна
роль належала впливу соціокультурного середовища, а
не пансексуалізму.
Карен Хорні (1885–1952) піддала критиці фройдистський постулат про фіксовані біологічні потяги і замість того
акцентувала роль соціокультурних чинників, схильність
людей до конкуренції навіть у сімейних та інтимних стосунках2. Постулати З. Фройда про полярність індивіда та
соціального середовища, а також несвідомий характер
мотивів поведінки були збережені.
Еріх Фромм (1900–1980) – автор культурного або
гуманістичного психоаналізу, визнавав лише соціальну
зумовленість психіки та поведінки людини. Він вважав,
що там, де пригнічується свобода особистості, з’являються
патологічні характери і більшість нормальних індивідів перестають бути самими собою. Е. Фромм ввів у психологію
поняття соціального характеру.
Результатом розвитку психоаналізу стала також Егопсихологія Еріка Еріксона (1902–1994). Основним посту1

2
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латом цієї теорії є те, що головною структурою особистості
є не Ід, а усвідомлене Его, яке прагне віднайти соматичну,
особистісну та соціальну ідентичність. Механізм розвитку
особистості – її прагнення до цілісності та ідентифікації
(зі собою, своєю культурою, етносом тощо). У своїй теорії
Е. Еріксон переглянув позицію З. Фройда не лише щодо
ієрархії структурних компонентів особистості, але й
розуміння впливу середовища, культури та соціального
оточення дитини на її подальший розвиток. На відміну
від класичного психоаналізу, Е. Еріксон зауважив, що
розвиток особистості триває на лише перші роки, а усе
життя. Впливають на цей процес не лише близькі до дитини особи (батьки, дідусі, бабусі), а й друзі, інститути
соціалізації, суспільство загалом. Цей процес учений називав формуванням ідентичності, в якому на перше місце
виходить прагнення особи віднайти свою цілісність та
ідентичність1.
У становленні особистість проходить вісім основних
стадій. Завдяки цій ідеї Е. Еріксон першим почав говорити про кризи розвитку особистості, завдяки яким людина
може досягнути своєї цілісності. Найбільш критичним
зі всіх періодів у становленні будь-якої ідентичності є
підлітково-юнацький вік, коли індивід інтегрує особистісну
та соціальну ідентичність в єдине ціле. На думку вченого,
прийняття певного образу Я – це складний і сповнений
тривоги процес, адже юнаки і юнки повинні поекспериментувати з різними соціальними ролями й образами Я
для того, щоби віднайти свій власний образ, той, який
буде відповідати їхнім уявленням. Ті, хто змогли знайти свою ідентичність, стають найбільш підготовленими
до появи проблем у дорослому житті; ті, хто за певних
причин потерпіли поразку в процесі пошуку власної
ідентичності, на думку Е. Еріксона, неминуче натрапляють на відповідні проблеми розвитку.
Ще один яскравий представник неофройдизму –
1
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Гарі Стек Саллівен (1892–1949) свою теорію назвав
інтерперсональною теорією психіатрії або соціальною
психіатрією. Ця теорія не заперечує ролі спадковості,
але наголошує, що специфічні людські риси є продуктом
соціальної взаємодії. Всі психічні і, навіть, фізіологічні
функції (дихання, прийом їжі, секс) сформовані культурою. Концепція Г. Саллівена ґрунтувалась на ідеї, що
людина живе в соціальному полі і його виявлення спрямоване на інших людей1. Суб’єктом взаємодії може бути не
лише реальний співбесідник, а й уявна особа (історична
постать чи літературний герой). Тому особистість є
гіпотетичною категорією, яка поза аналізом ситуації
спілкування перетворюється в ілюзію. Вчений наголошував, що одиницею наукового аналізу повинна стати
«міжлюдська ситуація».
Особливе місце в інтерперсональній теорії психіатрії
займає поняття тривоги. Під нею Г. Саллівен розумів переживання, які пов’язані з уявною чи реальною загрозою для
безпеки людини. Вчений припускав, що у дітей тривога
найчастіше з’являється через емпатійний канал: тривога,
яку переживає матір, передається її малюку. Для існування
особистості величезне значення має персоніфікація –
здатність діяти на основі цілісних образів інших людей і себе,
які сформувались у процесі міжособового спілкування. Якщо
взаємодія з людиною викликала тривогу, то персоніфікація
стає негативною, якщо у взаємодії задовольнялись певні
потреби особи, то формується позитивна ідентифікація.
Персоніфікація, на думку Г. Саллівена, по-перше, знижує
тривогу, по-друге, допомагає орієнтуватись у міжособових
взаєминах, по-третє, сприяє стеретипізації сприйняття та
поведінки загалом.
Британський педіатр і психоаналітик неофройдист
Дональд Вудс Віннікотт (1896–1971), на відміну від класичного психоаналізу, стверджував, що в основі Его не
є Ід, і був переконаний, що найважливішим чинником
1
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розвитку дитини є її взаємини з матір’ю1. За відсутності
материнської опіки не може виявитись назовні успадкований потенціал дитини – тенденція до росту та розвитку. Припущення вченого ґрунтувалися на спостереженні
за дітьми, яких евакуювали до сільської місцевості під
час бомбардування Великобританії у Другій світовій
війні. Позбавлені материнської опіки, вони набагато важче проходили процес становлення особистості.
Підтримка, або «холдинг», займає найважливіше місце у
становленні особистості дитини. Це – фізична підтримка,
догляд, а також психологічна опіка дитини. Без достатньо доброго холдингу розвитку не відбувається або ж не
закріплюються зміни в психіці. Завдяки постійній опіці
матері формується неперервність буття для дитини. На
підставі цих припущень Д. Віннікотт зробив висновок
про існування «достатньо доброї матері», яка не прагне
досконалості, а йде за своєю інтуїцією, адекватно реагує
на потреби дитини, дозволяє їй вийти з-під її впливу.
Отож, неофройдисти, зберігаючи основні методологічні
засади та вихідні критерії психоаналізу, намагалися здолати біологізм класичного психоаналізу у підході до предмета
психології, яким вони продовжували вважати несвідоме.
Набула популярності їхня психотерапевтична практика
– різні варіанти психоаналізу. Глибинна психологія, переглянувши свідомість як предмет психології ХVІІ – кінця
ХІХ ст., почала вивчати несвідомі психічні явища людини,
звернувши увагу на мотивацію цих явищ.
Були і такі напрями, які, суттєво переглянувши зміст
предмета психології, зосереджували увагу на інтеграції
та цілісності психіки. Йдеться про теорію психосинтезу
та гештальтизм і неогештальтизм.
Теорія психосинтезу бере свій початок із поглядів
італійського вченого Роберто Ассаджіолі (1888–1974).
Суть теорії – будь-яка емоція або реакція має свою
протилежність і завдання людини полягає у тому, щоби
1

Винникотт Д. Игра и Реальность / Д. Винникот. – М. : Институт
Общегуманитарных Исследований, 2002. – 288 с.

41

БАГАТОВИМІРНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ РАКУРС
QNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQQNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQNNNQNQQNNNQQNQNQQ

синтезувати ці переживання в одне ціле, утворити новий центр своєї особистості. Вчений припускав, що в
людини існують різні субособистості (аналог ролей, які
особа виконує у своєму житті), сутність яких можна
пізнати лише через самоспостереження1. Зрозумівши,
яку функцію виконує відповідна субособистість, індивід
може досягнути особистісної інтеграції та цілісності.
Гештальтпсихологія (від нім. Gestalt – образ, конфігурація) або гештальтизм як напрям сформувався на початку ХХ ст. у Німеччині й перебував під значним впливом фізики та математики. Цей напрям вплинув на
психологічні дослідження всіх країн Європи, в тім числі
й України. Засновників гештальтпсихології – Макса
Вертгеймера (1880–1943), Вольфганга Келлера (1887–
1967), Курта Коффку (1886–1941) – категорично не влаштовував спрощений атомістичний і структурний підхід до
явищ свідомості, властивий інтроспективній психології.
Прихильники інтроспекції, як відомо, поділяли всі складні
психічні явища на елементарні, вивчали їх і так намагались зрозуміти свідомість загалом. Гештальтпсихологи, навпаки, вважали, що існують власні закони цілісних систем
психічних феноменів, які не зводяться до елементарних
законів окремих елементів. В основу теорії вони поклали
припущення про те, що психічні процеси споконвічно є
замкненими, організованими, цілісними утворення, які
мають внутрішній зміст. Такі цілісні процеси отримали
назву структури або образу (гештальт).
Не задовольняв гештальтпсихологів біхевіоризм, який
вони критикували за спрощене подання поведінки як ланцюга рефлексів. На їхню думку, поведінка людини цілісна і
не зводиться до суми елементів. Цілісний підхід до психіки
– головна суть гештальтпсихології. Саме її прихильники першими утвердили принцип цілісності для вивчення
психіки людини. Звідси випливав і предмет дослідження
гештальтпсихологів – цілісні структури свідомості. Пізніше
1
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гештальтпсихологи використали свої теоретичні міркування
в психотерапевтичній практиці – гештальттерапії.
Надалі гештальтпсихологія розвивалась у формі
неогештальтизму, який як і необіхевіоризм предметом
дослідження обрав мотивацію діяльності особистості і
намагався створити теорію, яка би всебічно описувала
особистість. Представник цього напряму – німецький
психолог Курт Левін (1890–1947). Він сформулював
теорію полів і локомоцій, в якій пояснював мотивацію
особистості через поняття притягання та відштовхування
того, що людині подобається, що викликає відразу, не
подобається або лякає. Особистість К. Левін розглядав
як цілісну систему, діяльність якої завжди керована
цілепокладанням, тому особа прагне завершити дії, які
розпочала з певною метою. Одним з перших вчений почав
вивчати закономірності малої групи, природу лідерства
та керівництва, суть, причини та розвиток внутрішнього
конфлікту тощо1.
Починаючи з 40-х років ХХ ст. увагу психологів почала привертати особистість як система якостей і рис.
Першим у цьому напрямі почав працювати англійський
психолог Гордон Оллпорт (1897–1967), який описав
особистість через систему рис, які утворюють комплекс
схильності до певної реакції на стимули довкілля, до оцінок
ситуації, певної поведінки. Згодом ці ідеї стануть основою диспозиційної психології. До диспозиційного напряму
можна зачислити також наукові розвідки англійських
учених Раймонда Бернарда Кеттелла (1905–1998), Ганса
Юргена Айзенка (1916–1997) та ін. Р. Кеттелл застосував апарат математичної статистики (факторний аналіз)
до отриманої емпірично системи рис особистості та розробив факторну теорію особистості. Класифікація рис
особистості є основою ієрархічної системи структури
особистості, яку запропонував Г. Айзенко2.
1

2

Левин К. Динамическая психология : избранные труды / К. Левин ; под
общ. ред. Д. А. Леонтьева, Е. Ю. Патяевой. – М. : Смысл, 2001. – 568 с.
Лихи Т. История современной психологии / Т. Лихи. – СПб. : Питер,
2003. – 448 с.
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Загалом до 60-х років ХХ ст. переважна більшість
психологів намагались будувати теорію, яка б показала
особистість у всій її цілісності та системі закономірностей.
Пересвідчившись у тому, що такої узагальненої і прийнятої
усіма теорії створити не вдається, психологія з науки
про особистість перетворилась на емпіричну науку, яка
займається детальним вивченням окремих конкретних
проблем, що існують у різних галузях і розділах психології.
Розглянемо як формувалась психологічна думка в
Україні в період з кінця ХІХ до 60-х років ХХ ст. У 20–30-х
роках ХХ ст. на теренах Радянського Союзу, до складу
якого належала частина України, одночасно виникли дві
психологічні концепції: культурно-історична теорія та
теорія діяльності. Обидві теорії створювали ті самі вчені,
провідними з яких були Л. Виготський, С. Рубінштейн,
О. Леонтьєв і О. Лурія. Незважаючи на це, ці два напрями
суттєво відрізняються один від одного.
Першим про проблему суспільно-історичної зумовленості
вищих психічних функцій людини заговорив Лев Виготський
(1896–1934). Для культурно-історичної теорії розвитку
людської психіки центральною проблемою була суспільноісторична зумовленість свідомості людини, в межах якої
розроблялась теорія вищих психічних функцій (понятійного
мислення, довільного запам’ятовування, вольових дій тощо).
Інший аспект суспільно-історичного підходу до вивчення
психіки людини реалізував Сергій Рубінштейн (1889–1960),
який сформулював один з головних принципів психології –
принцип єдності свідомості та діяльності1.
Найдетальніше теорію діяльності в радянській
психології розробив Олексій Леонтьєв (1903–1979).
Категорію діяльності вчений вважав основоположною
для побудови цілісної системи психології. На відміну від
культурно-історичної концепції в теорії діяльності центральною вважають проблему предметності зовнішньої
та внутрішньої психічної діяльності, а свідомість розгля1
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дають як похідну від діяльності. Саме діяльність відіграє
вирішальну роль у формуванні психіки та свідомості людини. Теорія діяльності дещо спрощує внутрішній духовний світ людини, зводить його до діяльності та дії.
Чи не головним теоретичним постулатом теорії
діяльності було положення про класову зумовленість
свідомості людини. Це було пов’язано з поширенням ідей
марксизму. Марксизм як окрема течія виник у 40-х роках
ХІХ ст. у Німеччині. В психології особливої популярності
марксистські погляди набули, починаючи з 20-х років
ХХ ст., у Франції та Радянському Союзі. Проникнення
марксизму в психологію надало їй класової забарвленості.
Під впливом цих поглядів, особливо в Україні та Росії,
утвердився однобічний погляд на цілу низку психологічних
категорій, зокрема свідомість, особистість, характер,
волю, мислення. Марксистська психологія розпочала
нещадну боротьбу з «буржуазною» психологією, до якої
зараховувала більшість провідних психологічних течій
ХІХ–ХХ ст. У майбутньому це загальмувало розвиток окремих галузей і напрямів української психології, а також
створило перешкоди для виникнення вітчизняних психотерапевтичних практик.
Незважаючи на ідеологічний тиск, у 30-х роках ХХ ст.
у Харкові виникла потужна психологічна школа. Було
організовано філію московського Психоневрологічного
інституту, який пізніше перетворився у самостійний
інститут, а на його базі створили Всеукраїнську
психоневрологічну академію з сектором психології. Відділ
психології очолював Олександр Лурія (1902–1977), який
досліджував порушення вищих психічних функцій при
локальних ураженнях головного мозку. Його дослідження
стали основою сучасної нейропсихології і зробили вагомий
внесок у сучасну світову науку.
Найближчі соратники О. Лурії – О. Запорожець,
Л. Божович, П. Гальперін, П. Зінченко, Д. Ельконін та інші
працювали у різних сферах психології. Під керівництвом
П. Зінченка досліджували пам’ять, співробітники
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О. Запорожця вивчали сприймання в системі пізнавальних
процесів, а П. Гальперіна – мислення. Л. Божович та
П. Зінченко досліджували психологічну природу процесу засвоєння знань учнями під час шкільного навчання.
Група дефектологів під керівництвом І. Соколянського
розробила й успішно втілила в життя ефективну методику соціальної адаптації та формування повноцінної
свідомості сліпо-глухо-німих дітей. Харківська школа активно працювала до 1941 р.1.
У 20–30-х роках ХХ ст. свою наукову діяльність
розпочав Григорій Костюк (1899–1982), що проводив дослідження з психології навчання та розвитку
учнів, розглядав принципові питання психологічної науки, зокрема про природу розумових здібностей дитини. В 30-х роках Г. Костюк очолив кафедру психології
Київського педагогічного інституту й психологічний відділ
Українського науково-дослідного інституту педагогіки,
працював над українським підручником з психології для
вищої школи. У жовтні 1945 р. з ініціативи ученого в Києві
було створено Науково-дослідний інститут психології. Під
керівництвом Г. Костюка ця установа стала важливим
осередком психологічної думки в Україні. Нині Інститут
психології Національної Академії Наук України носить ім’я
цього видатного українського вченого.
Відомим психологом і педагогом, богословом і філософом початку ХХ ст. був Василь Зеньковський (1881–
1962). Він народився і виріс в Україні, в сім’ї дідасвященика. Закінчивши Київський університет, розпочав
свою наукову діяльність. У 1915 р. В. Зеньковський захистив докторську дисертацію в Психологічному інституті
(Москва) і був обраний професором кафедри філософії
Київського університету.
Після революції професор Зеньковський зайняв посаду
міністра в Українському уряді, а в 1919 р. був змушений
емігрувати. Після цього були роки викладацької роботи в
1
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Бєлграді та Празі. Останні роки життя В. Зеньковський
очолював кафедру філософії Паризького богословського
інституту. Найвідоміші наукові праці вченого – «Проблема
психічної причинності» (1914), «Психологія дитинства»
(1924), «Проблема виховання в світлі християнської
антропології» (1934) та ін.1.
Крім Харкова та Києва, потужним осередком
психологічної думки в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
був також Львів. Особливо варто відзначити ЛьвівськоВаршавську школу, яка зробила вагомий внесок у розвиток
психології, об’єднавши філософів і психологів Львівського
університету. Згодом їхня діяльність продовжилась у
Польщі. Натхненником та організатором цієї школи був
польський вчений Казимир Твардовський (1866–1938),
який притримувався ідей Ф. Брентано про предмет і
методи у психології. Вчені, які належали до ЛьвівськоВаршавської школи: Владіслав Вітвіцький (1878–1948),
Мечислав Кройц (1893–1971), Анджей Левицький (1910–
1972), Тадеуш Томашевський (1910–2000), Степан Балей
(1885–1952) та інші, – вважали, що психологія повинна
вивчати унікальне і неповторне психічне життя людини.
Перевагу надавали інтроспекції, життєвим спостереженням і вивченню створених людиною продуктів діяльності
(ідей, творів тощо). Водночас заперечувалась об’єктивність
тестування як способу отримання наукової інформації.
Особливої уваги заслуговує український вчений Степан
Балей. Він народився в сім’ї вчителя народної школи на
Тернопільщині. Вищу освіту здобув на філософському
факультеті Львівського університету, продовжував студії
у Берліні, Парижі та Відні, де здобув ще й медичну освіту;
1911 року С. Балей отримав вчений ступінь доктора одночасно і з філософії, і з медицини. Він автор багатьох
праць з дитячої, педагогічної та соціальної психології:
«З психології творчості Шевченка» (1916), «Психологія
підліткового віку» (1931), «Нарис психології виховання»
1

Летцев В. М. В. В. Зеньковський – психолог і діяч / В. М. Летцев //
Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 12. – С. 75–79.
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(1938), «Характерологія і психологія дітей і молоді» (1946),
«Дорогою самопізнання» (1947), «Вступ до суспільної
психології» (1961) та ін. Виданий С. Балеєм підручник
«Нарис психології» (1922) вважають першим підручником
з цього предмета українською мовою.
Після Першої світової війни С. Балей працював у Львові
лікарем і читав курс логіки в Українському таємному
університеті. В 1927 р. його запросили на посаду професора, а згодом і завідувача кафедри дитячої та педагогічної
психології Варшавського університету. Від 1936 до 1951 р.
С. Балей очолював Варшавський педагогічний інститут,
був членом Польської Академії Наук.
Львів залишався вагомим осередком психологічної
думки на Україні. У 50-х роках ХХ ст. на філологічному
факультеті Львівського університету імені Івана Франка
функціонувало психологічне відділення. У різні часи там
працювали Ярослав Цурковський (1905–1997), який вивчав питання психології спорту та контрольної функції
психіки, Митрофан Година (1892–1980) – фахівець з
історії психології та психології творчості. У Львівському
університеті 1992 р. поновили філософський факультет,
на якому було відкрито психологічне відділення.
За майже 70 років, які охопили третій, четвертий і
п’ятий етапи становлення предмета психології (кінець ХІХ
– 60-ті роки ХХ ст.), ця наука зробила велетенські кроки
на шляху свого становлення. Основні її здобутки такі:
1) психологія набула статусу самостійної науки;
2) психологія розпалась на низку психологічних
напрямів, кожен з яких розробляє свій, відмінний
від інших предмет і категоріальний апарат;
3) упродовж першої половини ХХ ст. предметом
психології стали поведінка, несвідомі психічні явища, цілісні структури психіки, мотивація поведінки
та діяльності особистості, система якостей і рис
особистості. Така різноманітність поглядів пов’язана
з культурно-історичними чинниками, які впливали на розвиток цієї науки, а також теоретичними
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та практичними завданнями, які на конкретному
етапі мала вирішувати психологія;
4) психологія збагатилась багатьма новими методами
дослідження. Основними емпіричними методами
стали: експеримент, спостереження, самоспостереження, опитування, аналіз процесу та продуктів
діяльності, біографічний метод і тести.

Сучасне уявлення про предмет психології
(друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)

Ó другій половині ХХ ст. в психології виникали нові ідеї щодо її предмета. Відтепер, вивчаючи
поведінку, несвідомі прояви психіки, особистісні риси
і подібні феномени психіки, вчені почали звертати увагу на пояснення психічних явищ людини, розуміння її
неповторної індивідуальності та на різноманітні засоби
впливу на свідомість людини.
Частково змінились вже існуючі течії, зокрема
біхевіоризм, внаслідок чого виникла теорія соціального
научіння; з’явились нові напрями – когнітивна,
гуманістична, екзистенційна, трансперсональна психологія, нейро-лінгвістичне програмування, онтопсихологія
та ін.
Суттєвий внесок у розвиток біхевіоризму зробили Дж.
Роттер та А. Бандура – представники теорії соціального
научіння. Формулюючи засади теорії, Джуліан Роттер
(1916–1995) намагався інтегрувати ідеї класичного біхевіоризму про підкріплення та когнітивні теорії.
Вчений стверджував, що найважливішим чинником, який
визначає діяльність людини, є її очікування стосовно майбутнього. Отже, передбачити поведінку людини можна через її ставлення до важливого для неї довкілля. Дж. Роттер
ввів у психологію поняття «локус контролю», під яким
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розумів узагальнені очікування людини, як підкріплення
залежать від власної поведінки людини (внутрішній або
інтернальний локус) чи контролюються зовнішніми силами, ситуацією (зовнішній або екстернальний локус)1.
Альберт Бандура (нар. 1925) (американсько-канадський науковець українського походження) увійшов
у психологію, розробивши теорію самоефективності,
– теорію соціального научіння через наслідування
соціально схваленої поведінки, яке демонструє авторитетне джерело (телебаченням, кіно тощо). Вчений провів
цікаві експериментальні дослідження, які довели вплив
демонстрації агресивної інформації на агресивність дітей,
підлітків та юнаків. А. Бандурі належить ідея вивчення
проблеми компетентності як набору здібностей і здатностей, що впливають на хід думок і способи, які людина
обирає для здійснення діяльності2.
Когнітивна психологія (від лат. cognitio – знання,
пізнання) виникла на початку 60-х років ХХ ст. у США.
Її засновниками були Дж. Брунер, Г. Саймон, П. Ліндсей,
Д. Норман та Л. Фестінгер. Цей напрям виник під впливом математики, математичного програмування, теорії
інформації та досліджень у галузі штучного інтелекту.
Це було заперечення позицій біхевіоризму щодо ролі
внутрішньої організації психічних процесів. Вирішального
значення у поведінці людини когнітивна психологія надавала знанням людини. Тому основним предметом
вивчення стали когнітивні, тобто пізнавальні процеси.
Когнітивна психологія виходить з позиції, що мозок має
певну концептуальну структуру, термін «пізнання» може
бути застосований до усіх процесів, через які сенсорне відображення трансформується, вдосконалюється,
зберігається, відтворюється, використовується,
застосовується на практиці.
1

2
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Прихильники цієї теорії проводили аналогію між
когнітивними процесами людини та програмами
комп’ютерів. Отже, складний психічний світ людини
зводився до моделей і схем. Когнітивні психологи стали
засновниками раціональної терапії у практичній роботі
з клієнтами.
Близькою до когнітивного напряму була школа, утворена швейцарським психологом Жаном Піаже (1896–1980).
Як структураліст, вчений поділяв думку, що будь-який
поведінковий акт (індивідуальний і соціальний) треба пояснювати, покликаючись на абстрактні структури логічної
або математичної природи. За Ж. Піаже, інтелект – це вироблений людством засіб активної адаптації до довкілля,
який ґрунтується на асиміляції певних елементів культури,
знань, перенесення їх у внутрішній (ментальний) план та
акомодації пізнавальних здатностей людини до наявної
ситуації. Ж. Піаже практично всю свою наукову діяльність
(понад 50 років) вивчав розвиток інтелекту людини: від
немовлячого віку до остаточного оформлення «дорослого»
мислення, яке, на думку вченого, відбувається у 15 років1.
На початку 60-х років ХХ ст. в США виникла гуманістична психологія (від лат. humanus – людяний, людський) як теоретичний напрям і як психотерапевтична практика. Її лідерами були Карл Ренсон Роджерс (1902–1987)
та Абрахам Маслоу (1908–1970). Дослідження в ділянці
гуманістичної психології об’єднали філософів, психологів,
соціологів і педагогів. Відмовившись від пріоритетів природознавчих наук, дослідники в центр уваги поставили
унікальну та неповторну особистість людини з цілісністю
її психічних проявів. На перший план вийшли не загальні,
а поодинокі факти психічного життя людини.
Основне положення гуманістичної психології полягає в
тому, що людина наділена можливостями до неперервного
розвитку й реалізації своїх творчих можливостей, здатна
керувати власним розвитком. На підставі цього положен1

Маноха І. П. Історія психології ХХ століття / І. П. Маноха, В. А. Роменець. – К. : Либідь, 2007. – 832 с.

51

БАГАТОВИМІРНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ РАКУРС
QNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQQNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQNNNQNQQNNNQQNQNQQ

ня вивчають проблеми саморегуляції, самоактуалізації та
самореалізації особистості, пошуку сенсу життя, творчості,
гідності, відповідальності людини тощо 1. Важливою
складовою гуманістичної психології стало психологічне
консультування й психотерапія. У цьому особливі заслуги належать К. Роджерсу – авторові клієнтцентрованої
психотерапії.
Екзистенційна психологія (від лат existentia – існування)
почала інтенсивно розвиватись у другій половині ХХ ст.
Засновники цього напряму – австрієць В. Франкл і американець Р. Мей. Віктор Франкл (1905–1997) – віденський
психіатр, колишній в’язень концентраційних концтаборів
системи Дахау Терезінштадт, Аушвіц та Тюркгейм, у яких
йому довелося провести жахливих три роки, висунув тезу –
що людина вільна знайти та реалізувати сенс свого життя,
навіть якщо її свобода обмежена об’єктивними обставинами. Людина не вільна від умов, однак вона вільна зайняти
свою позицію стосовно них2. Центром його теорії стали
проблеми свободи, відповідальності та пошуку сенсу життя. Практичне втілення цей напрям знайшов у створеній
В. Франклом логотерапії (терапії сенсовності буття).
Американський психолог Ролло Мей (1909–1994) на
власному досвіді боротьби з тяжкою хворобою (туберкульоз, яким хворів учений, вважався майже смертельною хворобою) у своєму вченні звернув увагу на свободу
особистості, індивідуальність, соціальну інтегрованість і
духовність людини3. Саме свобода відрізняє людське єство
від тваринного, в якому тривога відіграє важливу роль
як прихована від свідомості боротьба з небуттям, як те,
що скеровує волю до життя.
Водночас у США виник ще один напрям – транс1

2

3
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персональна психологія (від лат. trans – крізь, через, за,
по той бік; persona – особа), лідером якої став Станіслав
Гроф (нар. 1931). Головні теоретичні джерела цього
напряму – психоаналіз і східні філософські системи.
Трансперсональна психологія спрямована на описання та пояснення надособистісних переживань людини:
ембріонального розвитку, філогенетичної пам’яті, яснобачення, космічної свідомості тощо. Основою цього напряму
є так звані змінені стани свідомості, переживання яких
може призвести до зміни в людини фундаментальних
цінностей, до духовного відродження та появи цілісності1.
У 60–70-ті роки ХХ ст. виник напрям, який назвали
нейро-лінгвістичне програмування (НЛП), авторами якого
вважають Річарда Бендлера, Джона Гріндера та Френка
П’юселіка. Особливої популярності цей напрям набув у
80-ті роки ХХ ст. В основі ідей НЛП є переконання, що
поведінка людини має чітку структуру і підлягає певним
закономірностям. Суб’єктивне бачення визначає сприймання, переконання та поведінку людини, через побудову
певної картини світогляду та системи цінностей, понять
і категорій можна впливати на психіку та поведінку людини.
Тоді ж виникла теорія під назвою онтопсихологія.
Засновник Антоніо Менегетті (нар. 1936). На думку
А. Менегетті, онтопсихологія – це дослідження психічних
процесів в їхній первинній актуальності, дослідження
першопричини, з якої бере початок людина, з якого
починається діалектика буття і небуття.
Англієць Майкл Аптер (нар. 1939) створив реверсивну теорію мотивації, в якій висунув ідею про залежність
процесів поведінки та фізіологічних процесів від станів,
що їм відповідають. Ввів поняття мотиваційний стиль
– спосіб переживання світу, що опирається на базовий
1
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Института, 1994. – 278 с.
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мотив, внутрішній контекст наших дій1. Та сама дія може
бути зумовлена різними мотивами, але в фокусі свідомості
завжди є один – три мотиви, які можуть змінюватися
відповідно до ситуації, стану, ідей тощо. М. Аптер ввів
також поняття мотиваційного інтелекту, що є основою
емоційного інтелекту та соціальних вмінь.
У 70-х роках ХХ ст. виникли ідеї інтеграції психологічних
течій. Припускають, що різні психологічні школи та напрями варто розглядати не як конкуруючі, а як такі, що
правильні лише у конкретних частинах певного «спектра свідомості», тому взаємодоповнюються. Особливо
цікавими видаються погляди американця Кена Вілбера
(нар. 1949 р.), який запропонував інтегральний підхід.
Людина прирівнюється до «інтегральної операційної системи», вивчити яку можна, склавши карту людського
потенціалу – психологічного, соціального, духовного.
Для представлення карти треба проаналізувати стадії,
або рівні розвитку людини, а також лінії розвитку. До
стадій розвитку вчений зачисляє егоцентричну, коли
свідомість звернута до «мене»; етноцентричну, коли
свідомість звернута до «нас»; світоцентричну, коли
свідомість звернута до «всіх нас» – до всього людства,
незалежно від національності чи раси. Лініями розвитку, які демонструють ріст особистісних можливостей, є
когнітивна, міжособова, моральна, емоційна й естетична. Припускають, що кожна з цих ліній розвитку може
проходити всі три стадії, перераховані вище. Завдання
інтегрального підходу, як стверджує К. Вілбер, полягає
у навчанні людей зрозуміти свої та чужі сильні й слабкі
сторони2.
Разом з розвитком теорії друга половина ХХ ст.
відзначилась цікавими та неоднозначними експериментальними дослідженнями. Американські науковці С. Аш
1

2
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та С. Мілгрем, яких можна вважати прихильниками
феноменологічного підходу, зробили спробу пояснити
рушійні мотиви в соціальній сфері з позицій власного Я.
Яскравим прикладом, проведених Соломоном Ашем
(1907–1996) експериментів, є дослідження того, яке враження люди створюють про себе в інших. Він вперше
дослідив існування так званого ефекту первинності, який
полягає у тому, що найпереконливішою видається та
інформація, яка подана першою. С. Аш провів експеримент з визначення конформізму. Експеримент полягав у
порівнянні довжини відрізків за умови тиску групи: коли
група не тиснула, досліджувані студенти-чоловіки давали
100% правильні відповіді, але коли застосовували тиск
групи (група давала завідомо неправильну відповідь), 75%
з них змінювали свій погляд1.
Стенлі Мілгрема (1933–1984) надихала ідея з’ясувати,
наскільки люди здатні наносити іншим зло, якщо ними будуть керувати ті, хто має політичну владу. В експерименті
досліджуваним пропонували покарати учня за помилку, яку той нібито зробив. Для цього пропонували наносити удари електричним струмом все більшої і більшої
інтенсивності («покараний» перебував у сусідній кімнаті
з приставленими до тіла «електродами»). Досліджуваний
бачив, якої сили удари він наносить, але не знав, що електроди не підключені. Більшість досліджуваних «чемно»
слухали вказівки експериментатора і наносили удари
навіть тоді, коли струм за датчиками доходив до 220 вт
і більше, а удар міг би бути смертельним.
Серед експериментів С. Мілгрема великого розголосу
набув Стенфордський («тюремний») експеримент, який
мав на меті з’ясувати, як на поведінку та особистість
загалом впливає соціальна роль, яку людині доводиться
виконувати: було змодельоване тюремне середовище і
випадково розподілені ролі між студентами, які зголосилися взяти участь в експерименті, ролі ув’язнених і
наглядачів. Експерименти С. Мілгрема активно обгово1

Лихи Т. История современной психологии / Т. Лихи. – СПб. : Питер,
2003. – 448 с.
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рювали з приводу професійної етики психолога: чи мав
він право наражати досліджуваних на переживання, що
могли спричинити шкоду їхньому психічному здоров’ю.
У кінці ХХ – на початку ХХІ ст. було проведено
дуже багато експериментальних і тестових досліджень,
урізноманітнились теоретичні розробки, що збагатило
психологічну науку і мало неабияке практичне значення.
Усе це ще раз підтвердило правильність обраного шляху:
психолог повинен пояснювати психічні явища людини,
зрозуміти її неповторний внутрішній світ, навчитись допомогти людині психологічними засобами долати проблеми. Цього можна досягти різними шляхами – з позицій
різних психологічних теорій і шкіл.
Свій внесок у психологічну науку зробили вчені України.
У 70-х роках ХХ ст. український психолог Володимир
Роменець (1926–1998) на підставі багаторічних, глибоких і послідовних досліджень історії розвитку світової
психологічної думки, які він виклав у багатьох підручниках
з дисципліни (охоплювали історію розвитку психології
від міфологічного періоду до психологічних течій другої
половини ХХ ст.), започаткував напрям, який назвали
психологією вчинку. Центральною категорією і провідним
принципом цього напряму є вчинок – специфічний вид
розумово-вольової дії, необхідна складова діяльності людини, вияву її характеру та поведінки. Кожний психічний
феномен треба тлумачити, враховуючи структуру вчинку
– його ситуативний, мотиваційний, дійовий і післядійовий
моменти. Вчинок розглядають як спосіб особистісного
існування людини у світі, як постійно діючий чинник історичних форм прогресу. Саме вчинок, на думку В. Роменця та його послідовників, становить єдність
людської психіки, тому предметом психологічної науки,
на думку вченого, повинен бути саме вчинок1.
Особливості останнього етапу становлення психологічної науки такі:
1
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1) у психології з’являється багато нових течій і галузей,
кожна з яких визначає свій предмет психології;
2) частина психологічних течій зорієнтована на природничі науки, частина – на гуманітарні. Вітчизняна
психологія має природничо-наукову орієнтацію;
3) незважаючи на неоднозначність трактування предмета, психологія стає наукою про пояснення й
розуміння людської психіки, про вплив на психіку;
4) у сучасній психології активно застосовують психотерапевтичну та психокорекційну практики;
5) у психологічній науці застосовують методи
об’єктивної та суб’єктивної психології;
6) психологія усе частіше переходить на платформу прагматизму, намагається вести дослідження
проблем, продиктованих практикою соціальних
взаємодій у різних галузях життя і діяльності.
QNQNQNQNQNQNQNNQNQ

Ïсихологічна наука у своєму становленні від І
тис. до н.е. дотепер пройшла шість етапів. Упродовж цього
часу її предметом була душа, свідомість, несвідомі психічні
явища, цілісні структури психіки, поведінка, мотивація
поведінки та діяльності особистості, особистість як система якостей і рис. Починаючи з 60-х років ХХ ст., предметом психології стало пояснення психічних явищ людини,
розуміння її неповторної індивідуальності та вплив на неї.
Найдавнішими міфологічними уявленнями про душу
вважають аніматизм та анімізм (І тис. до н.е.). Першим
філософсько-психологічним вченням про душу був гілозоїзм
(VІ ст. до н.е). У ІV ст. до н.е. у філософії з’явилась перша
система психологічних знань (Аристотель). Вагомий внесок
у розвиток вчення про душу внесли античні медики.
У філософії Європейського середньовіччя у патристиці
(від ІV ст.) вивчали пізнавальні здатності душі, у схоластиці
(від ХІІ ст.) реалісти трактували душу як безсмертну
нематеріальну сутність, яка має свої, тільки їй притаманні
здатності розуму і волі, а для номіналістів душа – це
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єдність форми та матерії. Поширювалась інтроспекція
як найважливіший метод духовного пізнання. На
середньовічному Сході в арабомовній культурі (ХІ–ХІІ ст.)
виникли природничо-наукові теорії психіки, побудовані
на вивченні психофізіологічних функцій людини.
До ХVІІ ст. психологія розвивалась як описова наука
у складі філософії. Основним предметом її вивчення була
душа. Поняття «психіка» і «душа» ототожнювали. На перегляд предмета психології вплинули уявлення про сутність
душі людини епохи Відродження (ХІV – початок ХVІІ ст.).
Починаючи з ХVІІ ст., предметом психології стала
свідомість, а в поняття «психіка» і «душа» вкладали різний
сенс. Виник перший напрям – асоціативна психологія.
У першій половині ХVІІІ ст. науку про психічні явища назвали – психологія. З другої половини ХІХ ст. психологія
стала на шлях експериментальних досліджень. У 1879 р.
цю науку визнали самостійною галуззю знань. Наприкінці
ХІХ ст. психологія втратила свою єдність.
З кінця ХІХ до 10-х років ХХ ст. психологія була
наукою про поведінку, несвідомі психічні явища або
цілісні структури психіки; у 10–30-х роках ХХ ст. – про
мотивацію поведінки та діяльності особистості; з 40-х до
60-х років ХХ ст. – про особистість як систему якостей і
рис. Виникали нові психологічні напрями: біхевіоризм,
необіхевіоризм, класичний психоаналіз, неофройдизм,
гештальтизм, неогештальтизм, диспозиційна психологія,
культурно-історична теорія, теорія діяльності та ін.
Починаючи з 60-х років ХХ ст., предметом психології
стало пояснення психічних явищ людини, розуміння
її неповторної індивідуальності, способи впливу на
психіку людини. Виникла теорія соціального научіння,
когнітивна, гуманістична, екзистенційна, трансперсональна психологія, нейро-лінгвістичне програмування, онтопсихологія та інші напрями. У сучасній
психології активно застосовують психотерапевтичну та
психокорекційну практики, дослідження набувають усе
більш прагматичного спрямування.
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У підручнику з основ психології П. Мясоїд зазначив,
що предмет психології залежить від культури: змінюється
протягом історичного часу, збагачується зусиллями окремих діячів і наукових шкіл, але залишається неповним1.
Погоджуючись з першою частиною твердження, можна
висловити подив з приводу його закінчення: повнота предмета науки полягає у його невичерпності. Якщо наука вивчить свій предмет вичерпно і повно, то у неї залишиться
лише освітня функція, досліджувати їй більше буде нічого.
Ми вважаємо, що це психології у майбутньому не загрожує:
перефразуючи відомий вислів І. Канта, можна сказати,
що глибини людської душі та різнобарвність людських
стосунків неосяжніші, ніж високе зоряне небо над нами.
О. Винославська визначила об’єкт психології як
психічну реальність, а предмет – як сутність її об’єкта
і стверджувала, що предмет дослідження залежить від
поглядів науковців. Автор робить висновок, що сучасні
трактування предмета психології можна звести до таких:
по-перше, індивідуальний світ «Я» людини (підкреслюється
сутнісна єдність психічних явищ, бо світ – уже не проста їхня сукупність, а цілісне самостійне утворення);
по-друге, людина це суб’єкт психіки, оскільки поняття
суб’єкта вказує на активність людини у самотворенні,
самовизначенні в психічному розвитку. Біологічне і
соціальне з цієї платформи розглядають як умови самотворення людини як особистості2.
В. Татенко, аналізуючи особливості розвитку предмета
психології, визначив прагматичне скерування досліджень
світової психології загалом та української зокрема. Виявив
як переваги такої спрямованості, які вбачав у можливості
безпосереднього практичного застосування результатів
досліджень «тут і тепер», але водночас висловив жаль з
приводу зниження теоретичної глибини досліджень: часто
1

2

Мясоїд П. А. Загальна психологія / П. А. Мясоїд. – К. : Либідь, 1998.
– 487 с.
Винославська О. В. Психологія : навч. посіб. / О. В. Винославська. –
К. : ІНКОС, 2005. – 351 с.
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дослідження присвячені дуже конкретним проблемам«одноденкам», які не дають змоги заглибитися до пошуку
закономірностей і механізмів, обмежуються явищами і
властивостями. Це не сприяє розвиткові суттєвих узагальнень і прогнозів1.
Отож, чим має займатися психологія, яке питання
важливіше: прагматичне «Що робити?», екзистенційне
«Як бути?», глибинно-психологічне «Звідки взялося?» чи
біхевіористсько-марксистське «Хто (що) винен, в чому
причина?». Показово, що аналізуючи погляди психологів
і філософів стосовно психології, В. Татенко наводить
думки радянських, російських та українських авторів,
а зарубіжних лише античних філософів, Ф. Бекона,
Г. Гегеля і К. Юнга: світова сучасна психологія демонструє
свою прагматичність, конкретно досліджуючи конкретні
практичні проблеми і рідко вдається до роздумів над
методологічними підвалинами своєї науки, залишаючи
розмірковування над предметом психології філософам.

1
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університет», 2004. – С. 60–66 ; Татенко В. О. Ще раз про предмет
психологічної науки / В. О. Татенко // Практична психологія та
соціальна робота. – 2004. – № 6. – С. 6–8.
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ÏÑÈÕÎËÎÃ²ß ÅÏÎÕÈ
ÏÎÑÒÌÎÄÅÐÍÓ
×È ÏÎÑÒÌÎÄÅÐÍ²ÑÒÑÜÊÀ
ÏÑÈÕÎËÎÃ²ß?
Постмодернізм у науці та культурі як заперечення модернізму
Психологічний контекст деяких понять філософії постмодернізму
Шизоаналіз як поле зближення філософії і психології
Конструктивізм і конструкціонізм як методологічна парадигма
у психології
Проблема методологічних засад дослідження у психології
Висновки: дух постмодернізму у психології та психотерапії

Постмодернізм у науці та культурі
як заперечення модернізму
Ïостмодернізм у дослівному перекладі з латини

має означати «після сучасного». За звичайного плину часу
«після сучасного» настає майбутнє. Оскільки ще з часів
пригод Аліси у Задзеркаллі відомо, що «завтрашнього варення» не буває, назва течії, що дуже потужно заявила про
себе в культурі, науці, філософії, мистецтві, захоплює усе
нові терени та звертає увагу усе більшої аудиторії соціуму,
свідчить про скерованість цього напряму у майбутнє.
Постмодернізм у своїй назві містить радше вказівку не на
вектор ідеологічного спрямування, а на час виникнення,
порядок «пришестя». Отож, природно виникає запитання:
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чому ідеї філософії та методології постмодернізму мають
без перебільшення колосальний вплив на сучасну культуру, зокрема на мистецтво та гуманітарні науки (психологія
у тому плані не становить виняток). Порівняння особливостей загального методологічного підходу модернізму
і постмодернізму, виконане І. Хасаном та В. БрайнінПассеком, акцентує декілька критеріїв їхньої відмінності та
демонструє своєрідність постмодернізму як філософської
течії, виокремлюючи найвагоміші поняття.
Порівняння особливостей загального методологічного підходу модернізму
та постмодернізму (за В. Брайнін-Пассеком)1
Модернізм
Скандальність
Антиміщанський пафос
Емоційне заперечення попереднього
Первинність як позиція
Оцінкове «Ми – нове»
Декларована елітарність
Ідеалізм, романтизм
Віра у високе мистецтво
Культурна спадкоємність

Постмодернізм
Конформізм
Відсутність пафосу
Ділове заперечення попереднього
Вторинність як позиція
Безоцінкове «Ми – все»
Недекларована демократичність
Комерційний успіх
Антиутопічність
Відмова від попередніх культурних
парадигм
Виразний кордон «мистецтво-немис- Усе може називатися мистецтвом
тецтво»

За І. Хасаном, постмодернізму, на противагу модернізмові, притаманні такі особливості:
 Антиформа (роз’єднувальна, закрита) Antiform (disjunctive,
open)
 Гра Play
 Випадок Chance
 Анархія Anarchy
 Виснаження / Тиша Exhaustion/Silence
1
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ноябрь 2002. – С. 7–11.
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 Процес / Перформанс / Подія Process / Performance /
Happening
 Участь Participation
 Деструкція / Руйнування Decreation / Deconstruction
 Антитеза Antithesis
 Відсутність Absence
 Розсіювання Dispersal
 Текст / Інтертекст Text / Intertext
 Риторика Rhetoric
 Синтагм Syntagm
 Паратаксис Parataxis
 Метонімія Metonymy
 Поєднання Combination
 Ризома / Поверхня Rhizome / Surface
 Проти-інтерпретація / Помилкове читання Against
Interpretation / Misreading
 Той, хто позначає Signifier
 Письмове (Щодо письменника) Scriptable (Writerly)
 Анти-розповідне / Маленька Історія Anti-narrative / Petit
Histoire
 Ідіолект Idiolect
 Потяг Desire
 Мутант Mutant
 Поліморфічний / Андрогінний Polymorphous / Androgynous
 Шизофренія Schizophrenia
 Відмінність-Відмінність / Шлях Difference-Difference /
Trace
 Святий Дух The Holy Ghost
 Іронія Irony
 Невизначеність Indeterminacy
 Іманентність Immanence1
Наведені особливості підтверджують думку В.С. Степіна про те, що з останньої чверті ХХ ст. розпочалася
четверта наукова революція, яка полягає у релятивізації
1

Цит за: Орлова Э. А. Культурная (социальная) антропология /
Э. А. Орлова. – М. : Академический проект, 2004. – С. 394–395.
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знань про сутність природи і соціуму, які розглядають як
відкриті системи, що розвиваються та постійно уточнюються. Першу глобальну революцію в науці пов’язують
з іменами Г. Галілея, І. Ньютона, Й. Кеплера, які подали
ідею розглядати дійсність через призму відкритих ними
законів механіки; друга наукова революція відбулася у
кінці ХVІІІ на початку ХІХ ст. і була спровокована тим,
що кожна наука наполягала на своїй картині реальності
і реальність «розсипалася» на численні сфери, відповідно
до сфер пізнання; третя наукова революція з кінця ХІХ до
середини ХХ ст. призвела до формування «некласичної»
картини світу, яка припустила несуперечливе існування
багатьох описів реальності й утвердила ідею плюральності
наукової істини. Вчені перестали шукати однозначний і
точний портрет природи, яка розглядається як плинна,
відкрита система1.
Процес розвитку ставлення до істини очима постмодерніста М. Фуко виглядає дещо інакше: спочатку він
пропонує розглянути епоху софістики, філософів Сократа
та Платона і називає цей період ритуальним дискурсом,
наділеним повноваженнями і тому небезпечним, що поступово підкорив себе розділенню між дискурсом істинним
та дискурсом хибним. Наступним переломним рубежем
М. Фуко вважає виникнення та розквіт емпіричної науки
(найперше в Англії XVI–XVII ст.), що призвела до виникнення природничо-наукової філософії, тісно пов’язаної з
новими політичними структурами та релігійною ідеологію.
Третьою формою волі до знання автор вважає початок
XIX ст. з великими актами сучасної науки, виникненням
індустріального суспільства та позитивізму. «Три перетини у морфології нашої волі до знання; три етапи нашого
філістерства», завершує М. Фуко2.
1

2
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Степин В. С. Теоретическое знание / В. С. Степин. – М. : ПрогрессТрадиция, 2003. – С. 619–627.
Фуко М. Порядок дискурса / М. Фуко // Фуко М. Воля к истине: по
ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет /
пер. с фр. – М. : Касталь, 1996. – С. 84–85.
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Постмодернізм як заперечення культури, філософії та
методології модернізму виглядає як «заперечення заперечення»: якщо модернізм заперечував попередню культуру
(академізм, позитивізм, сцієнтизм тощо), то постмодернізм
фактично їх відроджує, використовуючи надбання минулого, нехай іронічно, з доповненнями та своєрідними
інтерпретаціями, інверсіями, на перший погляд, дивними поєднаннями. Уважно поглянувши на наведені вище
списки, бачимо, що попри декларовану філософамипостмодерністами антипсихологічність, у цьому напрямі
використовують значно більше суто психологічних понять
і підходів, ніж у філософських течіях епохи Нового часу
та Модерну. Наприклад, Ж. Батай дав дуже цікаве визначення неврозу як боязкого переживання глибин неможливого, Р. Барт намагався з’ясувати особливості феноменів
задоволення та насолоди, Ж. Делез і Ф. Гваттарі розробили своєрідну форму теоретичного підходу з певним
практичним застосуванням – шизоаналіз, Ю. Крістєва
у створеному нею семаналізі поєднала структуралізм,
лінгвістику з психоаналізом, Ж. Деррида природу Психеї
вбачав у створенні Іншого, М. Фуко глибоко вивчав проблему психічного здоров’я особистості, історію розвитку
психіатрії, проблему керування собою та іншими тощо.
Цей список можна продовжувати і продовжувати. Отож,
у постмодернізмі відбувається зближення психології та
філософії, хоча попередні сто років психологія активно
намагалася відокремитися від філософії, знайти свій
особливий шлях, виробити власну своєрідну методологію
дослідження людської свідомості.
Дж. Морс в «Енциклопедії постмодернізму» закидає
психології невігластво щодо об’єктивності та суб’єктивності.1
Яку реальність вивчає психологія: об’єктивну чи
суб’єктивну? Чи можна вважати методи дослідження,
якими послуговуються психологи, об’єктивними? Чи можна вважати об’єкт і предмет у психологічних дослідженнях
1

Морс Дж. Р. Психологія / Морс Дж. Р. // Енциклопедія постмодернізму
/ за ред. Ч. Вінквіста, В. Тейлора. – К., 2003. – С. 345–349.
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незалежними від дослідника? Психологічне дослідження
видається, з одного боку, суб’єкт-суб’єктним (людина
вивчає людину), а з іншого – суб’єктивно-суб’єктивним
(бачення однієї людини певним способом трактує інша).
Об’єктом дослідження психологи на загал «домовилися»
вважати не людину (або групу людей), а певні психічні феномени, чим нібито роблять дослідження об’єктивним. Але
суб’єктивність дослідженого цим «знешкодити» не вдається:
відповідаючи на запитання опитувальників, виконуючи завдання, поставлені дослідником, досліджуваний
керується не лише своїм баченням змісту завдань, а
й тим, наприклад, як йому хочеться виглядати в очах
дослідника, який має актуальний настрій, самопочуття,
як ставиться до участі в дослідженні тощо. У боротьбі за
об’єктивність психологи останні десятиліття усе більше
нагадують соціологів: намагаються досліджувати достатньо великі групи людей, застосовують репрезентативні
вибірки, усе активніше використовують для опрацювання емпіричних даних різноманітні методи математичної
статистики. Але суб’єктивність психологічного
дослідження не обмежується суб’єктивністю відповідей
досліджуваної особи: як не намагається дослідник, але
позбутися власної суб’єктивності йому також остаточно
не вдається. Дослідник сам визначає свій об’єкт і предмет, в експерименті створює умови для виявлення тих
чи інших досліджуваних явищ, зрештою, інтерпретує
на свій смак отримані результати. Навіть за умови використання методів статистичного аналізу, отриманих
емпіричних даних, психолог залишає за собою останнє
слово в поясненні результатів. Як чітко визначити, що в
дослідженні – об’єктивне, а що – суб’єктивне?
Отож, «за замовчуванням» в психології давно уже панують принципи, які окреслюють як засади постмодернізму:
заперечення абсолютизації, невпевненість, відносність
істини, апофеоз безґрунтовності, ідея про те, що подія
завжди випереджає теорію, сумнів як головний метод
пізнання тощо. Крім того, у психології з самого почат66
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ку її існування у власних межах як самостійної науки
не було визнано загальним певний предмет і підходи
до його дослідження. Плюралізм підходів і теоретичних парадигм у психології можна вважати її нормальним, звичним станом. Тому і цілісної категоріальної
системи фундаментальної психології досі не створено.
Коли психологи захоплюються ідеєю необхідності створення такої системи і формулювання загальних законів
функціонування психічного, то це нагадує порівняння
науки з детективом та науковою фантастикою (Ж. Делез).
Показовими є ідеї Р. Р. Гарифулліна, який ратує за створення саме психологічного категоріального та понятійного
апарату, відмову використання понять і термінів інших
природничих наук, водночас обстоює ідею створення
нанопсихології як науки, яка вивчає надсвідомі процеси принципово аструктурної психіки людини, кореляції
між наноструктурними перетвореннями та психічними і
психофізіологічними процесами1, активно використовуючи термінологію не лише фізіологічну, а й запозичену з
фізики, кібернетики, математики та інших наук.
Диференціація як виокремлення щоразу нових наукових галузей та інтеграція різних (у тім числі і фундаментальних) наук давно уже нікого не дивує. Психологія не
є винятком у цьому плані: від самого початку психологія
користала з різних джерел (філософії, фізіології ВНД,
психіатрії, соціології, педагогіки тощо). Понятійний
апарат психології поповнювався не лише з перелічених
наук, а й з фізики (поняття поля, валентності, локомоцій,
ізоморфізму), математики, кібернетики тощо. Зрозуміло,
що наявність власного понятійного апарату, що однозначно окреслює феномени, які вивчаються, допомогла б по1

Гарифуллин Р. Р. Непредсказуемая психология. О чем молчал
психотерапевт / Р. Р. Гарифуллин. – Казань : Каз.ун-т, 2003. –
384 с.; Гарифуллин Р. Р. Постмодернистская психология или язык и
алгоритмы искусства в психологи / Р. Р. Гарифуллин // Образование
и культура постмодерна : сб. статей / Казан. Гос. ун-т. – Казань :
Каз.ун-т, 2005. – С. 48–50.

67

БАГАТОВИМІРНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ РАКУРС
QNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQQNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQNNNQNQQNNNQQNQNQQ

збавитися багатьох проблем і не вельми плідних дискусій.
Слушною видається відома метафора Е. Гусерля: між
світом і реальністю – глибоке провалля сенсу. Якщо уявити
таку фантастичну ситуацію, що психологи домовились
би про систему однозначних визначень фундаментальних понять і категорій, то сенс, який кожен напрям (а
з-поміж представників напряму і майже кожен вчений!)
вкладатиме у ці терміни, буде різним, бо позиція визначатиме бачення і трактування досліджуваних явищ та
інтерпретацію понять, які застосовують.
Часто постмодернізм називають рефлексією рефлексії
науки, оскільки філософію звичайно окреслюють як
рефлексію науки. Якщо раніше наука відігравала роль
дзеркала, в якому відображався світ, то постмодернізм
хоче дзеркало зробити точкою відліку та критерієм
істини. Незважаючи на те, що постмодернізм проголошує
ідею Розуму як вищої за Практичний розсудок з його
оціночними дихотоміями «добро – зло», раціональне –
ірраціональне», «дух – матерія», «ідеальне – матеріальне»,
«старе – нове», «чоловіче – жіноче» тощо, то у його власному
Задзеркаллі критерієм істини стає переживання, почуття
(пригадаємо «еротику тексту», ідею насолоди, прагнення
перетворитися у текст (за Р. Бартом) тощо).

Психологічний контекст деяких понять
філософії постмодернізму

Îтож, не претендуючи на повноту та вичерпність
і у дусі постмодерну – не даючи оцінок, спробуємо
деякі ідеї та підходи постмодерну проінтерпретувати у
психологічному контексті.
Синергетика – підхід, який запропонувала школа
І. Прігожина, в якому світ та окремі системи розглядають як здатні до самоорганізації, принципово нелінійні,
неврівноважені, які розвиваються за принципами
біфуркаційних змін, необерненості часу тощо. Глобальні
68

ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО...
QNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQQNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQNNNQNQQNNNQQNQNQQ

еволюційні процеси розглядають як «порядок через хаос»
(І. Прігожин), що мають основоположною характеристикою нестабільність, нестійкість1. Цей підхід варто визнати
плідним для розуміння проблем окремої особи та групової
динаміки. Попри те, що психологи по-різному шукають
певних закономірностей, яким підлягає індивідуальна
або групова поведінка людей, рідко хто з дослідників
наважується віднайдені залежності оголошувати законами, з огляду на їхній ймовірнісний характер. Життя людини загалом і поведінка у конкретних ситуаціях принципово нелінійні, реакції на вплив інших людей або обставин
рідко однозначна, повністю передбачувана. Детермінізм
у психології може бути застосований тільки у вигляді
найзагальнішої вимоги, яка полягає у тому, що в принципі
психічні феномени та особливості мають якісь причини, на чомусь ґрунтуються. Важливе для синергетичного
світобачення поняття «точки біфуркації» може бути застосоване у психології розвитку для розуміння суті вікових
криз. За І. Прігожиним та І. Стенгерс, мале збурення біля
точки біфуркації може приводити до кардинальних змін
напряму розвитку, малі причини породжують великі
наслідки2. Ілюстрацією цього положення може слугувати,
наприклад, визначення майбутнього життєвого шляху,
певних соціальних ролей, соціальної ідентифікацій через
вибір навчального закладу та конкретної спеціальності у
ньому, що робить абітурієнт. Часто причини вибору місця
навчання бувають випадковими, визначаються збігом
обставин, прочитаною книжкою, випадковою розмовою,
місцем у рейтинговій таблиці, порадами батьків, знайомих, друзів, зрештою, платоспроможністю батьків, місцем
проживання абітурієнта тощо. Результатом цього вибору є
подальша доля людини, оскільки визначається напрям її
1

2

Грицанов А. А. Пригожин / А. А. Грицанов, К. Н. Мезяная // Новейший философский словарь. – 3-е изд., исправл. – Минск : Книжный
Дом, 2003. – С. 798–799.
Пригожин И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой /
И. Пригожин, И. Стенгерс. – М. : Прогресс, 1986. – 432 с.
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діяльності, коло спілкування тощо. Вікові кризи як «каскади біфуркацій» відкривають віяла можливостей розвитку
життєвих шляхів особи. Синергетичний підхід поділяють у
психології П. Круз, М. Стадлер, Г. Хакен, А.В. Холден та ін.
Вони є прихильниками ідеї про те, що особистість і соціум
– це системи принципово нерівноважні, що здійснюють
самоорганізацію нелінійно на перетинах випадкових
умов, відмінностей і збігів. Класики синергетичної парадигми слушно застерігають від прямого безпосереднього
перенесення ідей синергії з природознавства у соціальні
науки: будь-яка абсолютизація (чи детермінізму, чи випадковостей) приводить до однобічного (а отже, – обмеженого, звуженого) погляду на предмет дослідження.
Можна погодитися з Е. Тофлером, який зауважив, що
синергетична парадигма цікава тим, що акцентує увагу
на аспектах реальності, найхарактерніших для сучасної
стадії соціальних змін: різний ступінь упорядкованості,
різнобарвність, нерівновага, нелінійні співвідношення,
в яких малий сигнал на вході здатний спричинити
будь-який за потужністю відгук на виході, важливість
темпоральності як чутливості до плину часу1. Отож, застосування синергетичного підходу в психології скеровує
дослідника психологічних феноменів і психолога-консультанта або психотерапевта до поглибленої уваги до, на
переший погляд, несуттєвих, незначних подій у житті
людини, що можуть слугувати відправним пунктом розгортання суттєвих, визначальних для її долі. Таке бачення
відкриває нові можливості у розумінні психічних явищ і у
розбудові психокорекційних методик допомоги клієнтам
у подоланні їхніх проблем.
Для удосконалення методологічної бази психологічного
дослідження видаються плідними підходи, які К. Л. Пайк
означив як «іміка» та «ітіка». «Іміка», за ідеєю цього
дослідника, – це підхід, що акцентує специфічне, унікальне,
1
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неповторне для певної культури, дає змогу зрозуміти
культуру «зсередини», зануритися у глибину її сенсів,
символів. У психології цей підхід найбільше реалізували
психологи гуманістичного напряму. Цей підхід спрямовано на вивчення індивідів у їхньому повсякденному
житті, особливості їхньої особистості, мотивації, настановлень тощо. Вивчення поведінки «зсередини», з погляду її
суб’єкта, може пояснити теоретичне розуміння механізмів
цієї поведінки, дати змогу прогнозувати подальші дії людини, допомогти їй обрати ліпше рішення у розв’язанні
життєвих проблем. «Ітіка» – характеризує загальне та
універсальне в культурі, поведінці, поглядах, ідеології
тощо. Ітіка дає перспективне бачення, вироблення настанови, що різні події подібні або відмінні у загальних рисах
і закономірностях, що становить базу для техніки опису
різних феноменів. Цей підхід можна використати для
першої оцінки, побудови плану дослідження, враховуючи,
що кожне явище має свою причину, кількісні та якісні
характеристики, зв’язки з іншими явищами, розвивається
від простих до складніших форм, має сутність, яка є у
певному явищі тощо. Це спрощує процес дослідження, дає
змогу зменшити видатки на пошуки унікальних підходів.
Ризома (фр. rhizome – коріння) – принципово
неієрархічна структура, кожна частка якої взаємодіє з
іншою без заздалегідь заданого порядку, а їхній зв’язок є
неповторним, неоднозначним, індивідуальним1. Стійкість
і життєздатність ризоми забезпечує відсутність центра
та зв’язки кожної її частини з усіма іншими: в бурю трава стійкіша за дерева. Метафора ризоми добре ілюструє
мотиваційну сферу особистості: полімотивація забезпечує
мотиваційний комфорт особистості набагато ліпше, ніж
звуження поля мотивації до одного дуже потужного мотиву. «Одна, но пламенная страсть» прокладає широкий шлях
до фобій і неврозів, у разі неможливості реалізації такого
мотиву людина втрачає сенс, виникає екзистенційний
1

Мерфі Т. Ризома / Т. Мерфі // Енциклопедія постмодернізму / за
ред. Ч. Вінквіста, В. Тейлора. – К., 2003. – С. 361–362.
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вакуум. Один стрижневий мотив здатний спричинити
переживання такої інтенсивності, що блокують або розладнують діяльність. Наявність розгалуженої системи
мотивів зменшує емоційну напругу, дає змогу раціонально
будувати дії для задоволення цих мотивів. Діяльність
стає ефективною. Ця ж метафора пасує до розуміння
механізмів соціальної адаптації особи: що міцніші та
розгалуженіші соціальні зв’язки людини, що різнобарвніше
віяло її соціальних ролей, то досконаліша її комунікативна
компетентність, вона легше пристосовується до життєвих
змін, здебільшого задоволена життям, характеризується
вищим рівнем психологічного благополуччя.
Трансгресія – ключове поняття постмодернізму, що
фіксує стан людини, яка долає нездоланну межу (за
М. Бланшо), жест, спрямований на межу, досвід становлення (за М. Фуко), поняття, що означає перехід межі,
якої не можна перейти, пояснює страх людини, яка
наближається до невідомого (страх смерті, переживання своєї обмеженості, конечності). Це стан людини, у
якої виникла проблема: старі звичні знання та вміння
не спрацьовують, алгоритми, які раніше забезпечували
успіх, не дають результату, треба створювати нові засоби, приймати якесь рішення. Про те, що проблема наявна, свідчать негативні переживання, що спричиняють
незадоволені потреби. Виникає стан знання про незнання.
За М. Бланшо, саме трансгресивний перехід – це рішення,
розв’язання проблеми. У психології та у багатьох психотерапевтичних методиках окреслений стан використовують для підсилення волі до життя (екзистенційна
психотерапія), усвідомлення своїх ресурсів та активізації
вибору найважливіших речей, стимулювання здатності
до розв’язання проблем (гештальттерапія), посилення
самоефективності та формування патернів поведінки
ефективного самоменеджменту (когнітивно-біхевіоральна
психотерапія) тощо.
Намадологія – концепція, яку запропонував Ж. Делез і
Ф. Гваттарі, а підтримали інші філософи-постмодерністи.
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Вона заперечує детермінізм філософії Нового часу та
Модернізму з дихотомічним поділом на внутрішнє –
зовнішнє, минуле – майбутнє, добро – зло, жіноче – чоловіче,
з непорушною вірою в закони природи, уявленням про
сенс як те, що іманентно належить об’єктивним речам
і відкривається суб’єкту в процесі пізнання та проголошення принципово непередбачуваного, нелінійного, хаотичного, ситуативного розвитку, аструктурної організації
цілісності, що дає безкінечні варіанти креативної
самоорганізації. Порівнюючи чітко визначені правила
гри у шахи та гри кочівників го, де правила визначаються
ситуацією, конфігурацією падіння камінців у пісок та щоразу змінюються, Ж. Делез та Ф. Гваттарі протиставляють
модель європейської культури, жорстко регламентованої,
тому не здатної до швидкої реакції на зміну ситуації та модель нової, креативної, ситуативної, без чітко визначеної
траєкторії культури постмодерну. «Осіла», закостеніла стара європейська культура пустила глибокий корінь, тому
відірвалася від нормального повсякденного життя і не
здатна реагувати на швидкі зміни, які відбуваються у
соціумі. На думку постмодерністів, номадична культура
миттєво реагує на найменші зміни у соціальному житті,
бо ризомна аструктурна організація, де усе пов’язане з
усім та діє за принципами зворотного зв’язку, стійкіша,
витриваліша та плідніша.
Ідея номадизму досить цікаво ілюструє зміну
культурної парадигми від авторитарного до демократичного суспільства, надання людині більшої свободи та
зрушення, що відбулися в усвідомленні свободи «вільними
людьми вільного суспільства». Будь-яке авторитарне
суспільство створює культуру «осілості»: закріпленість
місця проживання, сталість соціальних ролей, відсутність
вибору, напередзаданість долі, передбачуваність подій, з
одного боку, зменшує невизначеність і напругу людини,
з іншого – робить її апатичною та покірною. Багатьом
подобається підкорятися чужій волі, оскільки це дає змогу
«домовитися» зі своїм сумлінням і не втрапляти в лещата
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провини та самозвинувачень у будь-яких ситуаціях, навіть
тоді, коли людині доводиться робити те, що суперечить
її моральним принципам. Культи особи найжорстокіших
правителів виростають з описаного явища. Жорстокі
досліди С. Мілграма, в яких досліджувані за вказівкою
експериментатора збільшували до небезпечного і навіть
загрозливого для життя «жертви» силу удару електричним
струмом, красномовно це довели.
У демократичному суспільстві з прозорими кордонами, можливістю обирати усе в своєму житті: від зубної пасти до віросповідання, людина, яка стає «людиною світу»,
постійно опиняється перед проблемою вибору, що часто
спричиняє внутрішні конфлікти. Зворотний бік свободи
вибору – напруга відповідальності. Обравши щось (річ,
шлях, ідею, людину тощо), особа дуже прискіпливо та критично оцінює те, що обрала, порівнюючи з ідеалізованими
образами невикористаних можливостей.
Метафора «номада» цікава у тому сенсі, що кочівник,
який у своїх мандрах керується своєю метою, потрапляючи в середовище іншої культури, зазвичай її не
асимілює: свій світ він возить з собою. Ця метафора досить ґрунтовно пояснює, чому люди мають різне бачення однієї ситуації, конфліктують, зрештою відкриває
психологічні корені самої філософії постмодерну: можна
погодитися з Ж. Делезом, який визначив сенс як проблему1, яку треба розв’язати, а не просто знайти, зрозуміти,
«запозичити» у когось.
Дискурс – (від лат. discere – блукати) форма об’єктивації
змісту свідомості, яка регулюється домінуючою у тій чи
іншій соціокультурній традиції типом раціональності2. За
М. Фуко, дискурс знеособлює думку, перетворює суб’єкта
на функцію дискурсу як значущої та самодостатньої фор1

2
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ми знання у певній культурі. Онтологія суб’єкта має бути
розкрита у різних вимірах: у ставленні до себе, у ставленні
до інших людей, соціальних інститутів і передусім у стосунках з владою, що результується в онтології суб’єкта
у ставленні до істини1. Зрештою, «блукання» є формою
життєдіяльності «номада». Дискурс як загальна думка
не потребує автора. Відома метафора М. Фуко, що народження читача оплачено смертю автора, ілюструє це
знеособлення знання. Оскільки латинське слово discursus
можна також перекладати як колообіг, розростання,
розгалуження, то воно досить детально передає те, що
відбувається зі знаннями, які є загальнокультурним надбанням: дослідники, оприлюднюючи свої ідеї та відкриття,
відчужують їх, вони починають жити своїм життям. Той,
хто отримує знання, асимілює їх, зрозумівши, привласнює,
робить частиною своєї ідентичності. Сучасна цивілізована
людина навряд чи здатна чітко виокремити свої ідеї, думки від засвоєних через навчання ідеї та думки інших.
Тут виникають чергові суперечності загальнокультурного та індивідуального порядку: знеособлене знання не
позбавляє відповідальності за його якість (істинність).
Якщо у мистецтві творець може тішити себе думкою, що
мистецтвом може бути все, що він хоче так назвати, то
критерії науковості залишаються чинними для всіх. Те,
що не є системним, обґрунтованим, доведеним, не може
бути відтвореним та застосованим – не визнається науковим. М. Фуко, Ж. Деррида та інші філософи-постмодерністи
пов’язували дискурс з творчістю, яка принципово непередбачувана, випадкова, оригінальна.
Згідно з М. Фуко дискурс як метод ґрунтується на
таких базових принципах:
перевертання – яке пояснюється як «прорідження» та
«негативна гра розсічення»;
перервність – дискурси розглядають як перервні прак1

Фуко М. Порядок дискурса / М. Фуко // Фуко М. Воля к истине: по
ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет /
пер. с фр. – М. : Касталь, 1996. – С. 47–95.
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тики, які перехрещуються, інколи співіснують,
ігнорують або виключають один одного;
специфічність – дискурс як насилля, яке робить над
речами та світом пізнання, оскільки суб’єкт не просто дешифрує закони та закономірності світу та
окремих речей, а нав’язує у процесі пізнання певні
практики тому, що пізнається;
правило зовнішнього – в аналізі важливо йти не від
дискурсу до його прихованого внутрішнього ядра,
а брати за вихідне сам дискурс, шукати зовнішні
умови його здійснення, виявляти, що сприяє
випадковій серії певних подій і що фіксує їхні
межі.1
У психології окреслені проблеми розглядають в
особистісному та процесуальному контекстах. Зміст
свідомості завжди має особистісну забарвленість.
Асимілюючи знання, людина пересіює їх через сито своєї
ціннісно-мотиваційної сфери, вибираючи те, що саме
властиве їй, відкидаючи неприйнятне для неї. Пізнання,
творчість – це складні психічні процеси, які виконуються завдяки певним механізмам і результативні не завдяки випадковому збігові обставин, а у своєрідному
поєднанні закономірного та випадкового, лінійного та
нелінійного. Для успішної діяльності людині потрібні
творче та алгоритмічне мислення. Алгоритмічне мислення виробляється у людини протягом довгих років
її навчання шляхом вироблення навичок і вмінь
розв’язувати стандартні задачі, що побудовані за певними
закономірностями. Уміння користуватися алгоритмами
скорочує процес розв’язання задачі, зменшує напругу
в процесі прийняття рішення, даючи змогу перекласти суттєву долю відповідальності на автора алгоритму.
Якщо прийняти ідею про «смерть автора» і що більшість
правил не мають імені їхніх авторів, то відповідальність
1
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розчиняється в узагальненому, визнаному усіма алгоритмі.
Алгоритмічне мислення діє за принципом: треба робити
те і тільки те, що дозволено. Креативне мислення зазвичай має ім’я, це мислення Автора. Парадоксальність
творчості полягає у поєднанні свободи та відповідальності.
Загальновідоме не має імені, створене кимось має ім’я
автора. Принцип творчого мислення можна сформулювати так: потрібно визначити те, що заборонено і максимально використати те, що не заборонено, вийшовши за
межі дозволеного. Обшир дозволеного незрівнянно менший, ніж «незабороненого». У межах дозволеного важко
віднайти щось нове, а незаборонене – містить ресурси
для отримання нових комбінацій у достатній кількості.
Отож, творчість – це майже необмежена свобода вибору,
яка пов’язана з відповідальністю за цей вибір, оскільки
творцеві не вдається зберегти анонімність або ж заховатися за спинами попередників. Напевне тому масова
культура знеособлена і не потребує Автора. Переважна
більшість людей полюбляє діяти за правилами у межах
дозволеного, і тільки невеличкий відсоток відважних
зазіхають на творчість, створюючи культуру, правила та
алгоритми дій для усіх інших.
Доля – поняття, яким послуговуються і в найскладніших
філософських трактатах, і в мистецтві, і в побуті. Це
– «універсалія культури суб’єкт-об’єктного ряду, що
фіксує уявлення про подійну наповненість часу конкретного буття, що характеризується теологічно артикульованою цілісністю та завершеністю;.... філософськоміфологічна персоніфікація, що моделює сакрального
суб’єкта конфігурування подійності життя індивіда або
Космосу»1. З прадавніх часів людину цікавило, що (або
хто) керує плином її життя і чи не можна зазирнути в
плани цього керування та якось впливати на життєві обставини. Як говорять, суперечності збігаються: жорсткий
1

Можейко М. А. Судьба / М.А. Можейко, С.Я. Балцевич // Новейший
философский словар: 3-е изд., исправл. – Минск: Книжный Дом,
2003. – С. 1003
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детермінізм і переконання в тому, що світом панує тільки
випадковість, спричиняють фаталізм, бо стверджують,
що долею людини керують зовнішні, незалежні від її волі
та бажання обставини або сили. Долю психологи зазвичай не розглядають як базову категорію. Показово, що
ані «Психологічна енциклопедія» з серії «Енциклопедія
ерудита» (Київ: Академвидав, 2006), ані підручники з
психології (навіть такий фундаментальний як «Psychologia:
podrecznik akademicki» (Gdansk, 2010) не містять цього
поняття.
Напевне найближче до розуміння феномену долі
підходять представники глибинної психології: Е. Берн –
аналізуючи проблему життєвого сценарію людини, закладеного у несвідомому людини попередніми поколіннями,
передусім батьками; Л. Сонді – створив долеаналіз,
за допомогою якого намагався довести генетичну
детермінованість соціальної поведінки людей.
Для того, щоб говорити про долю та закономірності її
перебігу, треба вийти за межі життя, аналізувати його як
завершену цілісність: від народження до смерті. Психологи
воліють розбиратися з проблемами людини «зсередини»,
коли життя триває. Навіть проблеми смерті розглядають
з позицій ставлення людини до цього явища. Найчастіше
у психології говорять про життєвий шлях особистості,
психологію розвитку, лінію життя, сенс життя тощо.
Цікавою видається ідея М. Розіна про естетичні критерії
ставлення людини до свого життя. На думку цього автора,
людина прагне виглядати героєм цікавої драми, володіти
образом, який зумовлює емоційний відгук. Не погоджуючись з думкою Е. Берна про сімейну повторюваність
«сценарію» людської долі, М. Розін стверджує, що людина сама вибудовує свій «сценарій», керуючись власними критеріями прекрасного та потворного. Відбувається
своєрідна поетизація дійсності. Людина має потребу позитивного самопредставлення, тому намагається створити
цілісний художній образ свого життя, прагне мати таке
життя (або радше так бачити своє життя), щоб про нього
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було цікаво розповідати. Отож, розповідь і реальне життя
постійно співвідносяться, видозмінюючи, доповнюючи,
уточнюючи (або викривлюючи, спотворюючи чи прикрашаючи) одне одного1. Завершуючи статтю, М. Розін
робить висновок: «з погляду Берна, сценарій заважає
людині жити, це несвідома, механістична структура,
що тримає людину у рабстві. Зруйнувати сценарій – ось
шлях до вивільнення. Я ж, навпаки, вважаю, що створення сценарію – поетичного способу осмислення життя – це виявлення творчого начала людини. Тільки коли
сценарій створено, людина може почувати себе вільною
і щасливою»2.
Критика М. Розіним ідей Е. Берна видається доброю
ілюстрацією понять конструкціонізму в психології: обидва автори мають рацію, бо дивляться на феномен долі
зі своєї позиції: психоаналітик і психотерапевт Е. Берн
шукає способи допомоги клієнту, що сприймає свою
долю як проблему, яку треба розв’язати; академічний
вчений М. Розін розглядає створення людиною власного
життєвого сценарію як творчий, художній процес.
Філософи-постмодерністи формулюють ідею кризи долі як плюральні варіанти самонаративу особи:
самоінтерпретація подій життя певної людини та їхня
інтерпретація іншими (які мають різне ставлення до
цієї особи) може мати безліч варіантів. Щоразу може
змінюватися не лише оцінка подій і ролі особи в них, а
й сам перебіг подій. За Р. Бартом, людина стоїть перед
вибором з певного віяла можливостей (підказок) і коли
вибирає якусь версію, події розгортаються незворотно.
Отож, доля людини принципово «несюжетна», розвиток
життя нелінійний, у ньому радше панує випадковість,
ніж закономірність, кожне рішення розгортається за
принципом снігової кулі, породжуючи нові проблеми,
що потребують нових рішень. По суті, заперечивши
1
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Розин М. Психология судьбы: программирование или творчество? /
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фаталізм, який ґрунтувався на вірі у повну залежність
людини від причинно-наслідкових зв’язків, які панують
у світі, постмодерністи проголосили фаталізм підкорення
тотальній випадковості. Відомий російський психолог,
прихильник конструктивізму, В. Ф. Петренко, зазначив:
«На нашу думку, ймовірно, те, що ми називаємо долею,
можна пояснити як дію більш високих рівнів системної
регуляції (кілець саморегуляції зі зворотним зв’язком у дусі
М.О. Бернштейна), які поки що не відкриті, але вміщують
людське буття як елемент більш складної системи розвитку «інтегральної свідомості»»1.
Ідентичність (від лат. identificare – ототожнювати) у філософському дискурсі прийнято розглядати
як співвідносність чогось (що «має буття») з собою у
пов’язаності та неперервності власної мінливості та
мислима у цій якості («спостерігачем», що розповідає про
себе та «іншим» для підтвердження її саморівності)2. У
психології зазвичай, покликаючись на ідею Ф. Брентано,
що стисло визначав ідентичність як відповідність, яка
мислиться у досконалості, розглядають ідентичність як
результат процесу ідентифікації у різних вимірах: як
усвідомлення та переживання індивідом своєї належності
до соціальних, статевих, гендерних, вікових, професійних,
етнічних, релігійних, культурних тощо груп. Вперше у
психології поняття ідентифікації як процесу становлення ідентичності запропонував З. Фройд для позначення
найважливішого механізму психологічного захисту особи від тиску інстинктів, несвідомого наслідування дитиною дій матері, що ґрунтується на першій емоційній
прихильності, злитті дитини з матір’ю, а також як механізм
становлення Super-Ego через інтеріоризацію моральних
1

2
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принципів, цінностей, норм, заборон батьків або авторитетних дорослих. Пізніше ідентифікація у психології
отримала ширше значення і у різних галузях це поняття набувало іншого значення: у соціальній психології
ідентифікацію розглядали як ототожнення особи з певною
соціальною групою, у психології пізнавальних процесів –
як ототожнення об’єктів, розпізнавання об’єктів та явищ,
у віковій психології – неусвідомлене уподібнення себе значущому іншому як емоційно привабливому еталону тощо.
Суб’єктний, сповнений сенсом світ людини освоюється за
допомогою широкого діапазону ролей, що є динамічним
виразом її соціального статусу на кожному віковому
етапі розвитку. Про це йдеться в працях таких відомих
психологів: З. Фройд, Е. Еріксон, Дж. Марсіа, Е. Фромм,
Дж. Мід, Л. Виготський, В. Роменець, І. Кон, В. Татенко,
Т. Титаренко тощо. Залежно від методологічної парадигми ідентичність особистості трактують по-різному.
Як уже зазначалося, З. Фройд розглядав ідентичність як
найвагоміший механізм статеворольового становлення
особистості дитини, що відбувається шляхом несвідомого
уподібнення зі значущим дорослим однієї з дитиною статі.
Згідно з епігенетичним підходом, який запропонував
Е. Еріксон, его-ідентичність виникає в процесі розвитку особистості у період кризи юнацького віку, якщо ця
криза розгортається за позитивним сценарієм як синтез,
інтеграція ідентичностей. Ідентичність, за (Е. Еріксоном)
єдиний, стрижневий внутрішній механізм, що робить
особистість цілісною, за його посередництвом людина
опановує власне «Я», яке стає системним, інтегрованим1.
Представники когнітивної психології ідентифікацію
пов’язують з диференціацією поведінки людей залежно від
особливостей розвитку їхнього інтелекту, а ідентичність –
як результат поетапного пізнання, поглиблення, розширення та засвоєння інформації про норми соціальної поведінки
(К. Гілліган, Л. Кольберг, Ж. Піаже, А. Мішель, Д. Раблі,
1

Эриксон Э. Детство и общество / Э. Эриксон. – СПб. : ЛЕНАТО ;
АСТ ; Фонд «Университ. кн.», 1996. – С. 392.
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Р. Спенс, Х. Хілмрейх тощо). Гуманістична та екзистенційна
парадигми, розглядаючи проблему ідентичності, передбачають акцентування свідомого вибору особою життєвих
цінностей і принципів, глибокої рефлексії, співвіднесення
з Я-образом особистості, конгруентності її життєвих цілей і
сенсів (Р. Бернс, М. Боришевський, З. Карпенко, А. Маслоу,
Р. Мей, К. Роджерс, М. Рокич, В. Сатір, В. Франкл,
П. Чамата, Ш. Шварц та ін.)
Суб’єктно-діяльнісний та суб’єктно-вчинковий підходи
трактують ідентичність як індикатор пролонгованості,
неперервності та цілісності свідомості, єдності уявлень людини про її життєву перспективу з повсякденними діями та
моральними вчинками (К. Анцифєрова, І. Бех, О. Киричук,
Дж. Марсіа, Д. Леонтьєв, С. Рубінштейн, В. Роменець,
В. Татенко, Т. Титаренко). Контекст суб’єкт-суб’єктної
взаємодії трактують як розгортання діалогічної комунікації
в системі «Я–Інші» (Г. Балл, Е. Берн, О. Бодальов, М. Бубер,
Н. Чепелєва та ін.). Як зазначив В. Татенко, «вчинкове довизначення людини як суб’єкта життєдіяльності, суб’єкта
індивідуального психічного, душевно-духовного життя
надає йому необхідної і достатньої сутнісної конкретизації,
оскільки наповнює індивідуальне природним для людини
соціальним змістом і смислом»1.
Постмодерністи проголосили ідею онтологічної та
антропологічної кризи ідентичності. За Ж.Ф. Ліотаром,
загальні моральні норми та рамки (метанаративи) зникли, людина самостійно приймає рішення щодо вибору
своїх ідентичностей і соціальних ролей2. Отож, людина
маргіналізується, втрачає усталені, традиційні соціальні
ролі. Людина епохи трансгресивного переходу – людина
шляху, який вона обрала власноруч. Як зауважив М. Фуко,
випробування меж, які ми самі маємо подолати, робо-

1

2
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та нас самих над нами самими як вільними істотами1.
Слушною є теза С. Смірнова, який пояснив загострення у сприйнятті сучасною людиною проблем, пов’язаних
з ідентичністю, потужними міграційними процесами,
які відбуваються на усіх континентах. Людство втрачає
осілість, міграція набуває планетарних масштабів, а
разом з нею втрачаються традиції, норми, усталені,
звичні рамки. С. Смірнов стверджує, що сучасна людина загалом уникає будь-якої стійкої форми ідентичності,
змінює звичні, кореневі культурні, соціальні та етичні
форми існування, за якими вона роками та століттями
орієнтувалася в світі2. Суб’єктивність, за Ф. Гваттарі, – це
сукупність процесів детериторізації, багатократно (ризомно) заплутаних переміщень екзистенційними територіями,
що визначається як енергетична дискурсивація, яка
залишає людині відкритою можливість численних близьких і віддалених буттєвих планів.
Отже, не дивно, що для сучасного номада, який
ідентифікує себе як «людину світу», нагальною проблемою стає мова. За Ф. Гваттарі, первинні несвідомі процеси хаотичні й потребують засобів упорядкування.
Саме мова структурує несвідоме, вносить певні елементи
упорядкованості, закономірності, оскільки є системою,
зовнішньою до психічного, чітко регламентованою правилами.
Мова – надзвичайно цікавий феномен: людство, яке
створило мову, подібне на конституційного монарха або
абсолютну ідею Г. Гегеля. Мова створена людьми для
фіксування, збереження та передачі певного змісту у часі
та просторі, а отже, правила утворення, перетворення
слів і речень створені та зафіксовані на «договірних за1

2

Фуко М. Что такое Просвещение? / М. Фуко // Фуко М. Интеллектуалы
и власть. – М. : Праксис, 2002. – Ч. І. – С. 354.
Смирнов С. А. Психология идентичности: психопрактики после
модерна / С. Смирнов // Модернизм в психологи : сборник
материалов Всероссийской конференции 14–15 мая 2004 г. –
Новосибирск, 2005. – С. 98–99.
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садах», але після оформлення набувають силу непорушних
законів, яких користувачі мають обов’язково дотримуватися. Мовлення як опанування та застосування мови
є психічним пізнавальним процесом, тому видається
похідним від мови: як щось первинне стосовно конкретного індивіда. Долучення до культури, асимілювання
культурних багатств, соціалізація та загалом становлення особистості, сутнісне пізнання нею світу видається
без мови та мовлення неможливим. Оскільки, засвоївши
мову, людина послуговується нею як знаряддям практично у всіх сферах свого життя та діяльності, зрозумілими
стають тези філософів і психологів-постмодерністів, що
реальність мовна, людська особистість загалом життя –
самонаратив тощо.
Цікавою ілюстрацією може бути використання опису
мовлення персонажів як найважливішої їхньої характеристики для створення рельєфного образу Дж. Фаулзом у
повісті «Башта з чорного дерева». Щоб показати відмінності
головних героїв у ставленні до мистецтва та світу загалом, письменник наділяє одного персонажа – літнього
художника Генрі Бреслі, що здатний на полотні досконало
передавати почуття та внутрішній світ людини, – грубим,
неоковирним і граматично неправильним мовленням, а
абстракціоніста Девіда Уільямса, що радше не пише, а
конструює свої полотна, – граматично правильним, барвистим, логічно вишуканим мовленням. В іншій повісті,
яка має назву «Бідолашний Коко», Дж. Фаулз вустами
свого героя письменника, що уособлює старше покоління
інтелігенції, намагається розгадати довічну загадку неприйняття світу батьків їхніми дітьми через дисонанс
їхніх мов, нерозуміння сенсу, який кожна сторона вкладає
у певні слова чи вирази.1
Зрештою, вагомі соціальні проблеми та конфлікти часто виникають у багатомовних державах з приводу на1
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дання переваг, статусу державної мови, визнання певної
мови як мови навчання, ведення офіційної документації,
офіційної комунікації тощо і Україна «не пасе задніх».
Показовими видаються результати репрезентативного
опитування дорослого населення України (віком від 18
років) на тему «Мовне питання: за і проти», яке проводила соціологічна група «Рейтинг» у липні 2012 р. в процесі
обговорення проекту закону про регіональні мови. Лише
15% з 2000 осіб, опитаних в усіх областях України, зазначили, що їх не хвилює проблема прийняття закону
про регіональні мови. Переважна більшість опитаних
зазначили, що це питання їх особисто хвилює, оскільки
статус певної мови у державі пов’язує особу з її етнічною
та соціально-статусною ідентифікацією, з задоволенням
її потреби у визнанні.1
Важливим моментом у розумінні місця мови у розвитку культури є аналіз простмодерністами діалектики тексту: його породження та присвоєння в процесі розуміння.
Р. Барт розвинув ідею про еротику тексту, в якій творчість
розглядається як порив і відкриття принципово нового, принципово нелінійного, тимчасового породження
сенсів почуттями. Звідси означування, що відбувається у
тексті – арена насолоди, еротичне переживання. Р. Барт
стверджував, що не тільки творення тексту, а його читання пов’язане з отриманням насолоди, оскільки читати
– означає хотіти твір, прагнути перевтілитися в нього, а
сам текст повинен довести читачеві, що саме цей читач
– найбажаніший. У породженні тексту найрельєфнішим
є трансгресивний досвід становлення.
Варто зазначити, що фетишизація мови у постмодернізмі обходить стороною важливий момент зв’язку
мови з мисленням, який відбувається через форми мислення: слова – ім’я поняття, речення – словесна оболонка
судження або умовиводу. Саме тому, що поняття (сутність
предмета або явища) має обсяг (кількість предметів, які
1

Мовне питання:за і проти. – Львів : Соціологічна група «Рейтинг»,
2012. – 40 с.
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мисляться у понятті) і зміст (ознаки), слово має сенс (зміст
поняття) та значення (обсяг поняття). Оскільки понятійне
мислення не єдино можливий спосіб розв’язання задач
і проблем людиною, а існує ще предметне (дійове), коли
розв’язання задач відбувається за безпосереднього оперування з предметами та образне (наочне), коли розв’язання
задачі або проблеми відбувається на підставі та за допомогою образів відчуттів і сприймання, то навряд чи можна
стверджувати, що опанування мовою формує здатність до
мислення як такого. Понятійне (абстрактне, абстрактнологічне) мислення формується на базі опанування людиною
системи понять, зафіксованих у словах-іменах у процесі
асимілювання культури, зафіксованою у мовній формі.
Тому мислення конкретної особи видається похідним від
мови, хоча мова є лише засобом понятійного мислення,
а не формувальним началом. Предметне та образне мислення загалом не потребують слів, бо здійснюються за
допомогою інших засобів: предметів, образів.

Шизоаналіз як поле зближення
філософії і психології

Â ажливим

полем зближення філософії та
психології на теренах постмодерну став запропонований
у 70-х роках Ж. Делезом і Ф. Гваттарі шизоаналіз, (надрукований у двотомнику «Капіталізм і шизофренія», «АнтиЕдип», 1972 та «Тисяча плато», 1980 та у праці Ф. Гваттарі
«Машинне несвідоме. Начерк шизоаналізу», 1979).
Дослідники розглядали шизофренію не як традиційний
психіатричний діагноз, а як продукт жорстокого гноблення, тиранії, деспотії. Суспільство не просто об’єднує
людей і сприяє їхньому розвитку. Передовсім це машина для продукування бажань, серед яких найпотужніші:
«прагни», «бажай», «візьми», «придбай», «привласни».
Шизофренік (згідно з цим підходом), не хвора людина з
психіатричним діагнозом, а особа, що хоче жити за влас86
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ними, а не нав’язаними ззовні бажаннями, має власне
бачення світу, свої критерії оцінки подій та явищ.
Автори шизоаналізу вважали базою усіх природних
і соціальних зв’язків сексуальний потяг та породжені
ним імпульси. Ця активність несвідома. Саме несвідоме
породжує циклічний саморух особистості завдяки сексуальним бажанням. Людина повинна довіряти цим своїм
потягам і керуватися ними, плануючи дії, приймаючи
рішення.
Поєднавши положення теорії суспільного виробництва
К. Маркса та психоаналітичну концепцію сексуального потягу, Делез та Гваттарі розробили багатомірну концепцію
«машини, що бажає», яка стала суб’єктом автоматичного
(машинного) процесу. Цей процес вони трактували як
модель механізмів функціонування несвідомого. Описана
ними система «машини, що бажає» має такі складники:
 «машини-органи» – виробництво і життя загалом;
 «тіло без органів» – втілення антивиробництва,
стерильна непродуктивна актуалізація інстинкту
смерті, стагнація;
 «машина бажання» – продукування бажань, які
функціонують лише у пошкодженому, зіпсованому
стані.
Компоненти машинного процесу іманентно суперечливі,
вони взаємно тяжіють і взаємно виключають, відштовхують
одне одного. Це породжує конфлікт між складовими та
всередині кожного елемента процесу продукування бажань. На підставі цієї діалектики розробили типологію
«машин бажання», що описують її як процес в історичному
контексті.
Головний спосіб вивільнення бажань – «вислизання»
від будь-якої визначеності, певності. Ф. Гваттарі мав
на меті побудувати «об’єктивно-суб’єктивну» метамодель несвідомого через глибоке та глибинне дослідження
соціуму, в якому це несвідоме формувалося під впливом
виховних, медичних закладів, ЗМІ тощо. Він пропонував
замінити термін несвідоме терміном екстра-свідомість,
87
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оскільки це не просто «чорний ящик», або відсутність
свідомості, а «екстракт», «квінтесенція» найважливіших
функцій свідомості.1
На відміну від прихильників нейролінгвістичного
програмування, Ф. Гваттарі стверджував, що карти збігаються з територіями: опис, «картографування»
суб’єктивності тотожні зі створенням суб’єктивності.
Несвідоме, за цією концепцією, завжди має колективний
характер, оскільки породжене культурою, яку асимілює
конкретна особа. Отож, практика шизоаналізу полягає у
тому, щоб впорядкувати функціонування особистості, а
не докорінно її змінювати. Для клієнта добрим є те, що
його робить задоволеним, щасливим, оскільки поняття
норми відносне (у кожної людини «норма» індивідуальна).
Тому особистість треба розглядати у системі її зв’язків.
«Машина» – це абстрактний ансамбль різнорідних
компонентів. За Гваттарі, психічні розлади виникають,
якщо «абстрактні машини» ламаються, проблематичність
«згущується», концентрується, людина перестає бути гнучкою, втрачає здатність давати собі раду з розв’язанням
проблем. Отже, виникає потреба створення інструмента
дешифровки прагматичного моделювання зв’язку
між «абстрактною машинністю» й екзистенційними
теоріями. Мова здатна структурувати первинні хаотичні
несвідомі процеси. Суб’єктивність як сукупність процесів
детериторіалізації, багатократно (ризомно) заплутаних
переміщень екзистенційними територіями створює умови
до енергетичної дискурсивації продуктивного розвитку
особистості.
Ідея відносності поняття психічної норми не нова для
психології та психіатрії. Проблема природи, структури,
механізмів і функцій психологи несвідомо дискутують
впродовж усієї історії психології як науки.

1
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Конструктивізм і конструкціонізм як
методологічна парадигма у психології

Â ажливими для філософії постмодерну,
та для психології цього ж напряму є ідеї соціального
конструктивізму та конструкціонізму. Прихильники ідеї
соціального конструктивізму П. Бергер, Т. Лукман трактують пізнання як активне конструювання емпіричної
дійсності через соціальні взаємини, в які суб’єкти
пізнання вступають у процесі комунікації. Реальність
конструюється самим суспільством, а не відображається
у процесі пізнання.1 Загалом ці ідеї для філософії та
психології не можна вважати кардинально новими.
Достатньо пригадати відоме твердження Протагора про
те, що людина міра усіх речей: існуючих, у тому, що вони
існують, та неіснуючих, у тому, що вони не існують, та
ідею Дж. Берклі про те що бути – означає бути сприйнятим. Конструкціонізм як підхід, світобачення та, як
часто зазначають дослідники, своєрідний безперервний
діалог різних позицій, полягає у припущенні, що пізнання
світу не є відображенням реальності або фіксуванням
об’єктивних закономірностей, а є описом або тлумаченням світу, який створюють люди, враховуючи їхнє бачення, яке ґрунтується на конкретній культурі та стосунках цих людей з іншими. Ж. Деррида зазначив, що текст
деконструює, заміщає свій зміст, свій сенс і значення лише
в ході нескінченного процесу самовіднесення. С. Фіш,
вивчаючи проблему декодування сенсу тексту читачем,
стверджував, що текстуальний сенс за своєю природою є
соціальним сенсом. Отож, соціум інтерпретує тексти, робить їх взаємоприйнятними для членів соціуму. Цікавими
видаються ідеї М. Фуко, що доводить наявність зв’язку
мови з системою владних стосунків і системою влади
1

Бергер П. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман ; пер. с англ. Е. Руткевич ;
Моск. филос. фонд. – М. : Academia-Центр ; Медиум, 1995. – 323 с.
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загалом. Отже, конструкціонізм пов’язує інтерпретацію
суб’єктами подій та явищ свого життя з соціальними практиками, стверджує залежність соціальних стосунків від
фіксування певних подій у тексті (описі), що завжди має
суб’єктивне забарвлення.
У психології ідея активного вибудовування суб’єктом
знань у формі конструктів, які моделюють досвід цього
суб’єкта пізнання, побутує ще з праць Ж. Піаже, який
розглядав інтелект як засіб адаптації людини до світу, завданням якого є створити ефективні пізнавальні схеми, та
Д. Келлі, який створив теорію особистісних конструктів,
своєрідної форми організації психічних процесів особи,
яка дає змогу передбачати та реалізовувати майбутні події
через певну організацію поведінки та ситуації. За ідеєю
Д. Келлі, кожна людина створює для себе образ довкілля
за допомогою власної унікальної системи категоріальних
шкал. На підставі цього образу особа формулює гіпотези
про можливий перебіг подій, вибудовує певні поведінкові
стратегії, приймає рішення про розв’язання проблем.
На думку відомого прихильника ідеї конструкціонізму
К. Дж. Гергена (Джерджена), соціальні науки, які відкрито
або приховано містять цінності та опис соціальних норм
поведінки, не відображають і не описують соціальної
реальності, а створюють її. Терміни психології історично та
культурно зумовлені, тому їхнє виникнення закономірне у
певний час і за певних історичних обставин. Наприклад,
поняття конформізму, когнітивного дисонансу, каузальної
атрибуції тощо мають негативне оціночне навантаження
і створюють певну поведінкову, регулятивну настанову1.
Конструкціонізм у психології ґрунтується на таких
положеннях:
 практичний емпіризм, який полягає у вимозі
1
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використовувати психологічні теорії та засоби
емпіричного пізнання для розв’язання конкретних
нагальних проблем, а не намагатися створювати
загальні теорії та шукати загальні закономірності;
 концептуальні нововведення: оскільки мова
є найважливішим інструментом міжособових
комунікацій, то наукова мова психології повинна вносити певні зміни у культуру і за її посередництвом у стосунки між людьми. Отож, бачення,
зафіксоване й оприлюднене в певному дослідженні,
стає текстом, доступним для інших і можна використати як потужний культурний ресурс для
розв’язання різноманітних практичних проблем;
 ціннісна рефлексія як визначення вартісності
наукових досягнень через моральні критерії та
практичні результати їхнього застосування.1
Застосування цих положень у конкретних психологічних дослідженнях надихає створювати нові форми
аналізу. Р. Харре створив дискурс-аналіз, який полягає
у вивченні способів конструювання «Я» в процесі
спілкування, різноманітних взаємодій і «саморозповідей»
особи про свій досвід, свої переживання, свої враження.
Головна функція дискурс-аналізу – переводити образи в
буттєву форму, створювати структуру реальності шляхом постулювання та узагальнення значень, враховуючи
бачення учасників процесу комунікації. З огляду на це
процес навчання трактують як опанування ментальними
моделями світу на базі раніше засвоєного досвіду.
Людина, стверджують конструкціоністи, породжена
соціальним контекстом, є функцією особистої історії та
розвитку культури. Отож, за такого підходу цілком природним видається методологічна вимога вивчати людину через призму стосунків, які розкривають внутрішню
1

Якимова Е.В. Социальное конструирование реальности: социальнопсихологические подходы: науч.-аналит. обзор ) / Е. В. Якимова //
РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии
и социал. психологии. – М. : ИНИОН, 1999. – 115 с.

91

БАГАТОВИМІРНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ РАКУРС
QNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQQNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQNNNQNQQNNNQQNQNQQ

картину суб’єктивного досвіду особи. Тому прихильники конструкціонізму у дослідженнях надають перевагу якісним методам дослідження, аналізу розповідей,
самопрезентацій, наративу, тоді як дослідження
попередників побудовані (активно продовжуються й
нині) на біхевіоральній або диспозиційній парадигмі, яка
абсолютизує кількісні методи дослідження, перетворює
математичні методи опрацювання даних у єдиний переконливий і безпомилковий критерій валідності результатів
дослідження.
Показовим є конструкціоністський підхід до роботи
з клієнтом, який сформулював В. Вацлавік, що вважає
найважливішим завданням психотерапевта навчити
клієнта створювати альтернативні конструкції (описи)
світу, ситуації, в якій клієнт не може дати собі раду, визначити своє місце в системі стосунків з довкіллям, навчитися чітко формулювати проблему і, змінюючи погляд, побачити проблему з різних боків, що може допомогти у її конструктивному розв’язанні саме для клієнта1.
Конструювання біографічного опису у наративах дає
змогу знайти оптимальні для клієнта версії актуальної
поведінки та її самооцінювання і ставлення до ситуації,
що і забезпечує психологічне благополуччя та зарадність
особи.

Проблема методологічних засад
дослідження у психології

Âажливою проблемою постмодерну у філософії
та психології є проблема методологічних засад дослідження
та інтерпретації отриманих даних. На пострадянському
просторі останні двадцять років ця проблема для психологів
особливо актуальна, де вони ведуть активні дискусії з
приводу методологічної основи досліджень і пояснення
1
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(трактування) отриманих результатів. Безальтернативна
діалектико-матеріалістична методологія та марксизмленінізм як єдина база інтерпретації результатів досліджень
у психології була представлена діяльнісним підходом до
розуміння психічних феноменів і процесів. З розпадом
Радянського Союзу та позбавленням влади марксистськоленінської ідеології кожен психолог почувся вільним у
виборі власної методологічної парадигми, став думати,
до якого методологічного табору, які давно утворилися у
світовій психології, приєднатися. Спроби запропонувати
загальний для усіх українських психологів новий підхід загалом не мали успіху (йдеться про вчинковий підхід, який
запропонував В. А. Роменець). Зрештою, дещо дивним
було би очікувати утвердження методологічної парадигми
за географічною ознакою. Реверанси у бік вчинкового
підходу, який роблять автори дисертацій, не змінюють
загальної ситуації. Загалом цікавий і плідний, з потужним евристичним потенціалом, вчинковий підхід не набув
розповсюдження за межами України, і в Україні не став
єдиним лідером.
На базі постмодерної парадигми деякі психологи пропонують інтегративно-еклектичний підхід. Прихильник
цього підходу В. Янчук зазначив, що методологічний
фундамент інтегративної еклектики становить поняття поліваріантності істини, онтологічного плюралізму,
діалогіки та діатропіки. Інтегративна еклектика, на думку
цього автора, передбачає застосування до аналізу знахідок
і досягнень тих традицій та підходів, які найпродуктивніше
працюють у конкретній феноменальній галузі з подальшою можливістю дифузії інсайтів та ідей, їхньої
критичної рефлексії через альтернативне позиціонування,
що сприяють подоланню парадигмальної та авторської
упередженості, і на цій підставі – просування до глибшого
пізнання досліджуваного феномену, переходу на вищій
рівень узагальнення завдяки теоретичній побудові різних
порядків складності. В. Янчук наголосив, що інтеграційна
еклектика забезпечить розвиток психологічного знан93
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ня, оскільки пропонує такі механізми: парадигмальне
позиціонування; інтеграційно-еклектичний діалог альтернативних традицій і критичне позиціонування рефлексії
(альтернативне коло)1.
Якщо перша частина назви пропонованого підходу не
має застережень і думається, що інтеграція, взаємовплив,
взаємопроникнення ідей різних підходів у психології давно уже стали нормою, то еклектика як змішування різних
напрямів і утворення чогось різнобарвно-невизначеного,
спрямованого у всіх можливих напрямах, навряд чи
насправді плідна. Вважаємо, що найважливіше підґрунтя
наявності у психології такої кількості засадничих парадигм
(напрямів, шкіл) полягає у суб’єктивності психологічного
знання. Створюючи або обираючи методологічну платформу, кожен дослідник враховує власне бачення,
підмурівком якого стає його світогляд, моральні переконання, переживання життєвого досвіду, усвідомлені,
пропущені через себе знання, асимільована культура
тощо.

Висновки: дух постмодернізму
у психології та психотерапії

Îтож, загальні риси постмодернізму у психології
та психотерапії можна подати такими моментами:
 визнання системності знання як творення своєрідного
бачення світу особою через інтерпретацію та осмислення свого чуттєвого досвіду;
 бажання виявити філософські підвалини, уточнити
базові категорії (йдеться про категорії, які психологи від кінця ХІХ ст. вважали суто філософськими:
свідомість, буття, особистість тощо);
 активне використання термінології інших наук;
1
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 соціальний конструктивізм;
 прийняття як вихідного положення, що дійсність
конструює людина за допомогою мови (через застосування мовлення), що реальність – соціальна
конструкція, опосередкована мовою;
 увага до мови та мовлення у дослідженні та в терапії:
наратив як метод дослідження і психотерапії;
 плюралізм і толерантність у теорії, визнання різних
(часом суперечливих) поглядів як істинних;
 прийняття ідеї багатоверсійності світу та проблем,
які виникають у людини;
 пошук бачення досліджуваного в емпірії;
 прагматична спрямованість емпіричних і теоретичних досліджень.
Дух постмодерністської терапії найяскравіше виявився у системній терапії, що розглядає людину як елемент
лінгвосистеми, в якій вона функціонує (сім’я, група членства, команда колег на роботі тощо). Постмодерністська
системна терапія наполягає у визначенні ролі психотерапевта в психотерапевтичному процесі як фасилітатора,
що слугує каталізатором, «полегшувачем» процесу
розв’язання проблем клієнтом. Особу, яка звернулася
за психологічною або психотерапевтичною допомогою,
найперше треба перевести в позицію клієнта, в якій би
іпостасі («скаржника», «відвідувача», «шукача нових вражень», «жертви» тощо) вона не перебувала на початку
процесу. Позиція «скаржника» полягає у пошуку слухача,
якому можна викласти усі свої болі та образи на інших,
«відвідувач» – просто виконує чийсь припис, «шукач нових вражень» – приходить з цікавості, «жертва» шукає
суддю, який захистить, знайде та покарає винного. Коли
людина усвідомлює необхідність власних активних дій у
розв’язанні власної проблеми, то бере відповідальність
на себе за результати своїх дій, – вона стає клієнтом.
Психотерапевт має уважно стежити за мовою клієнта,
оскільки за виразами, які він вживає, можна дуже багато
дізнатися про самого клієнта та про його проблеми, став95
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лення до інших, світу, себе самого тощо. Психологи та психотерапевти, які позиціонують себе як постмодерністи,
застосовують сумнів як найважливіший метод роботи й
аналізу. Йдеться про те, що психолог має шукати корисну
(для клієнта) версію, враховуючи контекст ситуації, дати
змогу клієнтові самому розв’язувати свої проблеми, приймати рішення, а не створювати картину причин, які
породили проблеми клієнта та вказувати йому, як треба
робити, щоб їх розв’язати1.
Загалом спроба осягнути вплив постмодерної
філософії на сучасну психологію «наштовхує» на думку,
що «нерівноправність» стосунків цих наук, які сприяли створенню Філософії психології, потрібно подолати
створенням Психології філософії. Предметом психології
філософії мали би бути психологічні механізми виникнення та розвитку різноманітних філософських поглядів
і течій, психологічні особливості особистості авторів
філософських концепцій, соціально-психологічний контекст їхнього життя, що допомогло б глибше зрозуміти
сутність їхніх поглядів, спробувавши поглянути на світ
їхніми очима і, зрештою, зрозуміти, чому, намагаючись
знайти спільну для усіх абсолютну істину, люди роблять це
щоразу інакше, проголошуючи толерантність як принцип,
абсолютизують свій погляд. Зрештою, засадничо виголошений філософами-постмодерністами антипсихологізм
як принципове заперечення суб’єктивного чинника в
інтерпретації феноменів культури, призвів до створення шизоаналізу, комунікаційної філософії, аналізу саме
психологічних феноменів: ідентичність, особистість,
відчуття, почуття, мовлення тощо. Практично кожен
філософ-постмодерніст аналізує феномени та процеси,
1
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які є предметом психології, намагається використати
психологічні підходи та методології до дослідження цих
феноменів, поєднати з філософським контекстом. Долі
філософії та психології споконвіку не просто перетинаються, а йдуть одними стежками, як не намагаються
розвести об’єкт і предмет цих наук, це не вдається: як не
можна розірвати систему «людина – світ, в якому вона
живе», так не можливо докорінно роз’єднати філософію
та психологію. Опис ідей переважної більшості видатних психологів можна знайти не лише у підручниках і
монографіях з історії психології, а й у книжках під назвою
«Історія філософії».

97

ÁÀÃÀÒÎÂÈÌ²ÐÍ²ÑÒÜ
ÎÑÎÁÈÑÒ²ÑÍÈÕ
ÄÈÑÊÓÐÑ²Â

QNQNQNQNQNQN
QNQNQNQNQNQN

QNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQ

ÐÎÇÓÌ²ÍÍß ÎÑÎÁÈÑÒ²ÑÍÎ¯
²ÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒ²
Ó ÏÑÈÕÎÄÈÍÀÌ²×Í²É
ÏÀÐÀÄÈÃÌ²
Ідентичність в аналітичній, індивідуальній психології та гуманістичному
психоаналізі
Ідентичність в теорії об’єктних стосунків
Ідентичність у Селф-психології
Ідентичності в Его-психології
Інтеграція теорії об’єктних стосунків та Его-психології в підході
О. Кернберґа

Ïосилення уваги до концепту ідентичності
у психологічній науці спричинено, на нашу думку, багатьма причинами, які можна зачислити до двох рівнів
– соціального та індивідуально-психологічного. На
соціальному рівні становлення відкритого суспільства та
руйнування традиційної соціальної структури, в якій для
кожної особистості її ідентичність була задана апріорі, від
народження – місцем проживання, певною соціальною
нішею, віросповіданням, належністю до певної родини,
актуалізує проблеми вибору, особистісного самовираження, індивідуальності. Усе більша соціальна мобільність
та інформатизація руйнує традиційні, усталені норми
самокатегоризації, аж до статевих, та потребі творення
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нових. Внаслідок цього люди переживають труднощі з
ідентифікацією себе та інших людей, а отже, і труднощі
з прогнозуванням поведінки в суспільстві.
На індивідуально-психологічному рівні проблема ідентичності розкривається з протилежного боку –
останнім часом активізувалися дослідження дифузії
ідентичності при межових розладах і структурних розладах «Я», що у клінічній практиці трактується усе частіше.
У психоаналітичному підході проблему ідентичності
розглядають на обох зазначених рівнях, у гуманістичному
психоаналізі Е. Фромма та соціокультурному підході
К.Хорні увага акцентується на соціальних детермінантах
і перешкодах становлення самототожності, ідентичності.
В Его-психології, Селф-психології та теорії об’єктних
стосунків аналізують проблеми дефіциту Селф та дифузії
ідентичності.
Поширення терміна «ідентичність» та введення його
у міждисциплінарний науковий обіг пов’язане з іменем
Еріка Еріксона. Саме слово ідентичність має латинський
корінь idem (те саме), перекладається як рівнозначність,
тотожність, однаковість і позначає насамперед структуру
речей, які залишаються тими самими, зберігають свою
сутність за усіх трансформацій. Також він позначає й
одиничне буття особистості, її дії, досвід, бажання, мрії
й спогади, або «Самість» (self)1.
Приблизно з середини 70-х термін «ідентичність»
ввійшов у словник соціально-гуманітарних наук. В
1977 р. у Франції вийшла в світ колективна монографія
під назвою «Ідентичність». Книга була звітом про роботу семінару (присвяченого проблемі ідентичності), який
об’єднав представників різних галузях знань – від етнології
й лінгвістики до літературної критики. Про активне впровадження цього терміна свідчить й те, що в німецькому
перекладі праці Дж. Міда, яка опублікована 1977 р.
«Self» передано як «Identitaet», і навпаки, в англійських
1

Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. – 1-ше вид. –
К. : Українська радянська енциклопедія (УРЕ), 1974. – 271 с.
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перекладах німецьких текстів, що були в ці роки, «Selbst»
переклали як «Іdentity»1.
Підґрунтя для розуміння ідентичності в психологічній
науці, на думку Е. Еріксона, заклав Уільям Джемс. Саме
поняття «ідентичність» він не вживав, називаючи цей
феномен характером, проте описав суб’єктивне, натхненне почуття тотожності та цілісності, яке Еріксон
означив як переживання ідентичності: «Характер людини виявляється у тому її розумовому або моральному стані, коли в ньому найбільш інтенсивно й глибоко
[проявляється] відчуття власної активності й життєвої
сили. У такий момент внутрішній голос говорить їй: «Це
і є справжній я»2.
Глобальне, особистісне Я (Self) Джемс розглядав як
подвійне утворення, в якому поєднуються компонент у
свідомості особистості який пізнається – емпіричне Его або
«особистість» та елемент, який пізнає – наше «Я», чисте Его.
Це – два полюси однієї цілісності, що завжди існують одночасно. Один з них – це чистий досвід (Я-усвідомлююче),
а інший – зміст цього досвіду (Я-як-об’єкт).
Карл Ясперс у «Загальній психопатології» описав
ідентичність як одну з чотирьох формальних ознак свідомості
Я, характеризуючи її, насамперед як самототожність
особистості в часі. Перша ознака, яку виділив Ясперс – це
почуття діяльності – усвідомлення себе як активної істоти,
друга – усвідомлення власної єдності, неподільності. Третя
– усвідомлення власної ідентичності – я залишаюся тим,
ким був завжди, і четверта – це усвідомлення того, що «Я»
відмінне від усього іншого світу. Як приклад порушення
усвідомлення власної ідентичності у часі Ясперс наводить
випадки хворих шизофренією, які стверджували, що до
початку психозу це були не вони самі, а хтось інший.
1

2

Малахов В. Неудобства с идентичностью [Электронный ресурс] /
В. Малахов. – [Цит. 2010, 6 травня]. – Режим доступа : http://www.
intellectuals.ru/malakhov/izbran/8ident.htm.
Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон. – М. :
Прогресс, 1996. – С. 28.
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Ідентичність в аналітичній, індивідуальній
психології та гуманістичному психоаналізі

Ï сихоаналітичний підхід до ідентичності
ґрунтується на працях З. Фройда. Серед багатьох понять,
які ввійшли в категоріальний апарат психології завдяки його працям, було й поняття «ідентифікації». Фройд
вирізняв первинну – тотальну ідентифікацію, як вираження емоційної прихильності дитини до матері, й більше
пізню, вторинну – «комплекс Едипа», коли хлопчик хоче
зайняти місце батька поряд з матір’ю, але, переживаючи
страх покарання (кастрації), долає цей комплекс шляхом
ідентифікації з батьківською фігурою.
Послідовники Фройда уточнювали й розширювали це поняття: Мелані Кляйн запропонувала поняття
«проективної ідентифікації», Анна Фройд – «ідентифікації
з агресором».
К. Г. Юнг та А. Адлер, пориваючи з класичним
психоаналізом, наголошували на тому, що замкнутість
індивіда на собі не може слугувати фундаментом становлення ідентичності. Вони наголошували, що необхідно
досліджувати соціальне оточення та історичні умови для виявлення чинників становлення особистісної
ідентичності.
Основним процесом, який веде до становлення
індивідуальності, К. Г. Юнг вважав процес індивідуації.
Під індивідуацією він розумів становлення людини собою, «неділимим» (від лат. in-dividuus – неподільний,
нерозділений, нерозведений, нерозщеплений), «шлях
до себе» або як «самоздійснення». Метою індивідуації
стає віднаходження «Самості» (Das Selbst, the Self).
Самість – особистість вцілому, яка, незважаючи на свою
даність, не може бути пізнана повністю; той унікальний
центр людської психіки, навколо якого структуруються усі індивідуально-особистісні властивості людини.
Самість – ціль будь-якого життя, адже вона протистоїть
101

БАГАТОВИМІРНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ РАКУРС
QNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQQNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQNNNQNQQNNNQQNQNQQ

деіндивідуації, втраті цілісності особистості, небезпеці
формування «псевдо-Я». Самість перебуває на рівні
свідомості та несвідомого, є центром особистості, який
не збігається ні з тілом, ні з Персоною, ні з Я. Це точка
рівноваги особистості.
В руслі гуманістичного психоаналізу Карен Хорні наголошував на прагненні людини до самореалізації, на
потребі в розгортанні внутрішніх потенцій: «Людина за
своєю природою добровільно прагне до самореалізації, й
її система цінностей виростає з цього прагнення. Вона,
очевидно, не може розкрити свій людський потенціал,
якщо не вірить у себе, не активна і не продуктивна,
якщо вона не будує стосунки з людьми в дусі взаємності,
якщо віддається ... «поклонінню темному ідолові Я»
(dark idolatry of self) і постійно приписує свої недоліки
недосконалості навколишніх. Вирости, у істинному сенсі
цього слова, вона зможе лише беручи відповідальність
на себе»1. Становлення ідентичності, на думку автора,
це – становлення реальної Самості, реального Власного Я
як центральної внутрішньої сили, властивої усім людям
унікальної. На противагу цьому процесу, тиск базальної
тривоги, яка є наслідком виховання у невротичних
умовах, спричиняє відчуження від себе, становлення
ідеального Власного Я; «Ідеал Я …людина сприймає як
щось більше реальне, ніж власну реальність, і не тому,
що ідеал більш привабливий, але передусім тому, що він
відповідає всім її насущним потребам», а «енергія, що живить рух до самореалізації, звертається на іншу мету – на
актуалізацію ідеального Власного Я» 2. У підсумку людина
стає охопленою невротичною потребою в досконалості,
потрапляє під гніт тиранії «Потрібно», розривається між
почуттями невротичної гордості та ненависті й презирства до себе.
1

2

Хорни К. Невроз и личностный рост. Борьба за самореализацию /
К. Хорни. – СПб совместное издание Восточно-европейского института психоанализа и БСК, 1997. – С. 28.
Там же. – С. 35.
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Еріх Фромм у книзі «Здорове суспільство. Догмат
про Христа» стверджував, що психічно здорова людина
відрізняється від хворої тим, що в змозі знайти відповіді на
екзистенційні запитання – відповіді, що співвідносяться з
її екзистенційними потребами. Ці потреби сформувались
в процесі еволюції людської культури зі спроб людини
відкрити сенс свого існування, уникнувши потьмарення
розуму.
Серед екзистенційних потреб Е. Фромм виділив потребу в усвідомленні себе окремою сутністю, потребу в
самоідентичності. «Член первісного роду міг би висловити своє відчуття самототожності словами «Я – є ми»; він
ще не відчув себе «індивідом», існуючим окремо від своєї
групи. У середньовічному світі людину ототожнювали з
її соціальною роллю у феодальній ієрархії … Людина була
або селянином, або сеньйором, і саме відчуття незмінності
свого положення становило істотну частину її переживання самототожності. При розпаді феодального ладу це
відчуття самототожності було розхитане, й з усією гостротою постало питання: «Хто я?», … Розвиток західної
культури йшов шляхом створення основи для переживання індивідуальності у всій її повноті…Люди шукали
і знаходили різні замінники індивідуального відчуття
тотожності. Нація, релігія, клас і рід занять слугують
тому, щоб дати людині це почуття. «Я – американець»,
«я – протестант», «я – бізнесмен» – ці формули допомагають людині знайти відчуття тотожності в умовах, коли
первісна ідентичність роду вже втрачена, а справжнє
індивідуальне відчуття самототожності ще не досягнуто … Замість доіндивідуалістичної кланової ідентичності
розвивається нова стадна ідентичність, в якій відчуття
самототожності ґрунтується на відчутті безумовної
належності до натовпу».1
Фромм вважав, що за відсутності почуття самоідентичності неможливо зберегти душевне здоров’я, й
1

Фромм Э. Здоровое общество. Догмат о Христе / Э. Фромм. – М. :
ACT: Транзиткнига, 2005. – С. 271.
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людина готова практично на все, лише б віднайти його.
Саме ця потреба прихована за пристрасним прагненням
досягти суспільного становища, водночас не відрізнятися
від інших; людина може відмовитися від любові, позбутися свободи та пожертвувати власними думками заради
схожості з іншими й відчуття самототожності, нехай навіть
ілюзорного.

Ідентичність в теорії об’єктних стосунків

Àктивізація інтересу до проблеми ідентичності

в сучасному психоаналізі ініційована вивченням етіології
межових особистісних розладів у теорії об’єктних
стосунків. Як свідчать праці дослідників цього підходу,
ідентичність – складна конфігурація, яка формується на
підставі інтеріоризації об’єктних стосунків, тобто стосунків
з іншими людьми (на відміну від класичного психоаналізу,
який акцентує увагу на інтрапсихічних конфліктах).
Процеси самоусвідомлення, самоставлен ня, самоприйняття пов’язуються насамперед з «інтерперсональною
спадщиною», взаємодією «Я-об’єкт».
Маргарет Малер, на підставі тривалого лабораторного та природного спостереження за взаємодією дітей
і матерів від народження до 3 років, виділила у цьому
періоді такі фази: аутичну (0–1-1,5 міс.), симбіотичну
(1,5–5 міс.) та сепарації-індивідуації (5–36 міс.). На її думку, тотожність самому собі – ідентичність досягається
саме під час проходження фази сепарації-індивидуації
та завершується на підфазі консолідації об’єктів.
У симбіотичній фазі виявляється важлива здатність
дитини формувати емоційну прихильність до матері,
готуючи ґрунт для усіх подальших людських взаємин.
Оптимальний «материнський симбіоз» має винятково
важливе значення для змін в індивидуації й для появи
стійкого почуття ідентичності. Чим відповіднішою була
підтримувальна поведінка матері, чим більшу допомогу
104

БАГАТОВИМІРНІСТЬ ОСОБИСТІСНИХ ДИСКУРСІВ
QNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQQNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQNNNQNQQNNNQQNQNQQ

надав «симбіотичний партнер» у підготовці до плавного й
поступового виведення з «симбіотичної орбіти», тим легше
дитині перейти до сепарації й диференціації уявлення
Власного Я, відділення його від об’єднаних симбіотичних
уявлень «Я-плюс-об’єкт».
Фаза сепарації-індивідуації починається з найперших
ознак диференціації (5–9 міс.), коли дитина починає активно, повзком віддалятись від матері. Підфаза практики
(9–15 міс.) характеризується захопленістю дитини власним автономним функціонуванням, що майже виключає
участь матері, дитина переживає «пік нарцисизму»; тут
для формування ідентичності особливе значення має стимулювальний ефект такої діяльності для встановлення
меж тіла.
Проходження підфази возз’єднання (15–24 міс.) вкрай
важливе для становлення ідентичності. Дитина перестає
почувати себе господарем нарцистичного світу, все
більше усвідомлює свою сепарацію від матері, болісно
переживає свою віддаленість і безпомічність. На цій
підфазі Я та об’єкт-репрезентації вже відділені один від
одного, проте їхні агресивні та лібідінальні властивості ще
не інтегровані. Дитина переживає «кризу возз’єднання»,
прагне водночас сепаруватись від матері та бути з нею,
то шукає заспокоєння в її обіймах, то відштовхує її.
Особливо важливою стає підтримувальна материнська
позиція, тобто здатність матері без надмірної тривоги переживати таку поведінку дитини та її м’яке, проте послідовне підштовхування дитини в бік сепарації.
Успішне проходження «кризи возз’єднання» на цій підфазі
забезпечує цілісність Я та об’єкт репрезентацій і формування ідентичності.
Фаза сепарації-індивідуації завершується консолідацією об’єктів (24–36 міс.) – дитина досягає роздільності
Я-репрезентацій та об’єкт-репрезентацій, стає незалежнішою від матері й активно цікавиться іншими людьми.
Завдяки інтеграції агресивно та лібідінально заряджених Я та об’єкт-репрезентації у цілісні структури, у ди105
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тини формується цілісне, нерозщеплене уявлення про
себе та про інших. Що є стрижнем цілісної, недифузної
ідентичності.
Британський психоаналітик і педіатр Дональд
Віннікотт, аналізуючи становлення структури Селф у
руслі теорії об’єктних стосунків, ввів поняття «справжнє»
(true self) і «фальшиве Селф» (false self). Справжнє Селф
формується в дитини у стосунку з «достатньо хорошою
(good enough) матір’ю». «Достатньо хороша мати» перебуває
у перші тижні після народження дитини в досить
специфічному стані, який Віннікотт назвав «первинним
почуттям материнства» (primary maternal preoccupation).
Воно повільно розвивається під час вагітності й триває
ще кілька тижнів після народження. Завдяки цьому почуттю мати може створити для дитини умови, в яких
розкриватимуться її тенденції розвитку і перші виявлення
індивідуальності. Дитина, за словами Віннікотта, не має
відчуттям обмеженості власних можливостей; їй здається,
що вона всесильна. Це почуття всесилля потрібно для
розвитку «Селф». Якщо немовля хоче, щоб його нагодували, мати дає йому груди або пляшечку в потрібний
момент, якщо немовля посміхається, мати посміхається
на знак підтвердження, якщо немовля намочило пелюшки й плаче – мати вчасно їх змінює, тоді у немовляти
виникне почуття, що його спонтанні експресії дають
результат, тобто саме ранній успіх дитини у вираженні
себе всередині відносин «мати-немовля» приводить в
дію почуття ефективності та автентичності. Отже, мати
створює не лише фізичне тіло дитини, виношуючи її, а
й уможливлює становлення структури Селф (Self) своєї
дитини, забезпечуючи процес персоналізації. Це стає можливим завдяки материнській турботі – функції тримання
(holding), як її називав Віннікотт.
Віннікотт вважав, що лише справжня структура Селф
забезпечує прояви творчої активності й почуття реальності,
тоді як фальшиве Селф зумовлює почуття нереальності,
недійсності. Фальшиве Селф формується, коли дитина по106
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винна повністю нехтувати власною спонтанною активністю
та прилаштовуватись до потреб матері, коли почуває, що
її будуть любити лише за певних умов (наприклад, якщо
вона буде відповідати очікуванням батьків, буде слухняною та веселою тощо). Багато пацієнтів Віннікотта почували себе спустошеними, оскільки жили здебільшого своїм
фальшивим Я, перевіряючи власні бажання й дії реакцією
навколишніх. Віннікотт вбачав завдання психоаналізу в
створенні такого середовища, в якому можуть виявитися
спонтанні експресії справжнього Я, а психоаналітик має
виконувати функцію холдингу.

Ідентичність у Селф-психології

Õайнц Кохут для позначення психічної структу-

ри, яка є «основою … переживанням нами того, що наше
тіло й психіка є цілісністю в просторі й нероздільним континуумом у часі»1 також використовував поняття «Self».
Щоправда, до сьогодні не існує єдиного підходу до його
перекладу в психоаналітичній літературі. В деяких працях
цей термін перекладено як «Власне Я» (Н. М. Вільямс). В
деяких як «Я» (О. Кернберґ). У перекладах праць Х. Кохута
«Self» перекладається як «Самість». Ця зв’язна й стійка
психічна конфігурація, що об’єднується з талантами та
навичками, формує центральний сектор особистості.
Автор зробив припущення про існування зародкової
Самості в найбільш ранньому віці. Відправною точкою
її формування є той момент «в рамках матриці взаємної
емпатії між дитиною і її об’єктом Самості, коли вроджені
потенційні можливості дитини й очікування об’єкта
Самості стосовно дитини сходяться»2 .
Об’єктами Самості,за Кохутом, є батьки дитини, чи
особи, які виконують їхні функції. В момент, коли мати
1

2

Кохут Х. Восстановление самости / Х. Кохут. – М.: Когито-Центр,
2002. – С. 173.
Там же. – С. 103.
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вперше бачить свою дитину й вступає з нею у контакт
(через дотикові, нюхові й пропріоцептивні відчуття, годуючи, переодягаючи, купаючи її), фактично починається
процес, який формує людську Самість. Він триває протягом усього дитинства й у подальшому житті. Цей процес
полягає у багаторазовій повторюваній взаємодії дитини й
об’єктів її Самості, в якій об’єкти Самості емпатично реагують на певні потенційні можливості дитини, залишаючи
поза увагою інші. «Ядерна Самість формується не завдяки свідомому заохоченню й підкріпленню або свідомим
проханням і докорам, а завдяки глибоко вкоріненій
готовності до певних відповідей з боку об’єктів Самості,
що в остаточному підсумку є функцією їхньої власної
ядерної Самості»1 .
Консолідація Самості пов’язана з: 1) формуванням у
дитини зв’язної грандіозно-ексгібіціоністської Самості, що
відбувається завдяки взаємодії з емпатично реагуючим,
віддзеркалюючим й схвалюючим об’єктом Самості, з яким
відбувається злиття; 2) формуванням у дитини цілісного
ідеалізованого імаго (образу) батьків завдяки взаємодії з
емпатично реагуючим батьківським об’єктом Самості, що
дає змогу дитині ідеалізувати його.
Розвиток часто відбувається – особливо в хлопчика –
від матері як об’єкта Самості, що виконує функцію дзеркального відображення, до батька як об’єкта Самості,
головна функція якого полягає в тому, щоб бути об’єктом
ідеалізації. Одначе в особливих обставинах дитина змушена іноді звертатися до батьків у зворотному порядку
від дзеркалізуючого батька до ідеалізованої матері.
Внутрішній процес відображення веде до формування реалістичних устремлінь у житті, підкріплюється
інтерналізованою стимулюючою похвалою віддзеркалюючого об’єкта Самості (матері). Коли буде інтерналізований
ідеалізований об’єкт Самості (батько), дитина може
націлюватися на реалістичні ідеали. Ці два полюси ста1

Кохут Х. Восстановление самости / Х. Кохут. – М.: Когито-Центр,
2002. – С. 105.
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новлять ядро здорового «Я». Кохут пов’язував ці два полюси« електричною дугою» базових навичок і талантів,
за допомогою яких особистість намагається протягом
всього життя підтримувати баланс між прагненнями
до індивідуальних цілей і життям у згоді з ідеалами та
цінностями, які надають йому сенс.
Кохут зауважив, що успішний розвиток «я» може забезпечити будь-який з цих процесів. Наприклад, якщо мати
нездатна здійснювати відображення належно, тоді здорова
ідеалізація батька може забезпечити процес формування
«Самості», який буде достатнім для виникнення почуття
реальності й мотивації. Якщо один полюс функціонує нормально, то дефекти іншого полюсу можуть бути виправлені
пізніше. Якщо дефіцитарні чи уражені обидва процеси,
відповідно, обидва полюси, тоді виникають симптоми,
терапією яких і займався Кохут, – почуття нереальності,
спустошеності та безглуздості того, що відбувається, –
оскільки в цьому випадку немає внутрішньої структури «Я», яка здатна забезпечити почуття самоцінності. Ці
розлади означені Кохутом як «нарцистичні», а особу, яка
ними страждає, Кохут назвав «Людиною Трагічною», на
противагу «Людині Винуватій» Фройда.

Ідентичності в Его-психології

Åволюція ідей ідентичності є у працях А. Фройд,
Х. Хартмана, Д. Рапопорта в руслі Его-психології. Хайнц
Хартманн спробував дати відповідь на питання, що таке
«Я», як воно структуроване, як функціонує у взаємодії
з соціальним оточенням особистості, які області «Я» не
зачіпаються конфліктами (мається на увазі «розумне»
адаптивне «Его», вільне від інстинктивних конфліктів).
Для цього він диференціював поняття «Его» – як психічну
підструктуру з функціями саморегуляції й адаптації до
оточення та «Я» (селф, Самість) – як сукупність психічних
репрезентацій власної особистості. Ця відмінність дає
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змогу диференціювати функції «Его» і «Селф» й оперувати категорією «Его» в контексті гіпотетичних психічних
структур, що регулюють пристосування особистості до
реальності – захисних механізмів, а терміном «Селф» – у
контексті безпосереднього самовідчуття й переживання
особистістю своєї цілісності.
Х. Хартманн використав також терміни «саморепрезентація» (репрезентація Я) і «репрезентація об’єкта».
Під саморепрезентацією він розумів безперервність
представленості Я у свідомості, на відміну представленості в
ньому «об’єкта». Вцілому поняття «репрезентація» зближується
з психічним образом – уявленням про себе або про об’єкт,
що може забарвлюватись афективними імпульсами любові
й/або ненависті й асоційованими з ними фантазіями.
Едіт Джекобсон, послідовниця Х. Хартманна, застосувала термінологічний апарат репрезентацій до опису
раннього дитячого розвитку, визначивши два напрями
досліджень: 1) пов’язане з вивченням динаміки розвитку
Я; 2) з вивченням структури самоідентичності. Відповідно
до її припущення, ранні репрезентації Я та об’єкта ще
невіддільні від афекту й асоційовані з приємним досвідом
задоволення й неприємним досвідом незадоволення, з
чого випливає, що часткові репрезентації «хорошого» й
«поганого» Я, «поганого» й «хорошого» об’єкта з’являються
раніше цілісних й інтегрованих репрезентацій «Я-хороше
і погане» та «об’єкт хороший і поганий».
Е. Джекобсон використовувала як синоніми поняття «почуття ідентичності», «самоусвідомлення»,
«самовідчуття». Вона вважала критерієм сформованості
ідентичності здатність Я визнавати всю цілісність
власної психічної організації (незважаючи на її зростаючу структурованість, диференційованість і складність)
як високоіндивідуалізовану, зв’язну єдність, яка на кожному щаблі розвитку має певну організацію й часовий
континуум.
Найбільш детально розроблена та найчастіше цитована концепція особистісної ідентичності належить Еріку
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Еріксону. У 40-х роках під час Другої світової війни
Еріксон вперше ввів два оригінальних терміни: «Егоідентичність» й «криза ідентичності». Ці нововведення
сформувались у процесі досліджень військових неврозів
(«посттравматичного стресового розладу» в сучасній
термінології) моряків-підводників армії США, у клініці
реабілітації ветеранів. Вивчаючи зміни психіки людей, що
потрапили в екстремальні умови війни, Е. Еріксон натрапив на проблеми втрати контролю над собою у військових
моряків, «що здійснюється й підтримується силами Его»1.
Імовірно, саме тому Е. Еріксон і назвав його втратою
Его-ідентичності.
У 1967 р., узагальнюючи результати двадцятирічної
роботи, присвяченої вивченню ідентичності, Еріксон видав книгу «Ідентичність: юність і криза». Навіть тоді він
вважав, що не може дати остаточного визначення цього поняття. Тоді Еріксон зробив припущення про те, що
єдиний шлях визначити ідентичність – це спробувати
зрозуміти, в яких контекстах вона виявляється.
Е. Еріксон називав життєвий цикл людини епігенезом
ідентичності. Це означає, що вісім виділених ним
послідовних стадій, є етапами формування ідентичності.
Кожна стадія робить свій безпосередній внесок у розвиток
ідентичності, що визначається досягнутим після проходження цієї фази розвитком домінуючого почуття, одного
з полярної діади: довіра – недовіра; автономія – сором,
сумнів; ініціатива – почуття провини, творчість – почуття
неповноцінності; ідентичність – сплутана ідентичність;
інтимність – ізоляція; генеративність – стагнація;
інтегративність – безвихідь.
Онтологічним джерелом найбільш раннього та
недиференційованого «почуття ідентичності» у фазі «довіра –
недовіра» є почуття базальної довіри (basic trust). «Це, у
всій своїй дитячій простоті, й є першим досвідом того,
1

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризи / Э. Эриксон . – М. : Прогресс, 1996. – С. 26.
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що згодом знову виявиться у любові, у здатності захоплюватися, що може бути назване почуттям «благословенної
присутності»1, потреба у якому протягом всього життя
залишається основною для людини. Відсутність цього почуття або його ослаблення може небезпечно обмежити
здатність переживати «ідентичність», коли в підлітковому
віці людина повинна залишити дитинство й зустріти
дорослість.
Ці основи ідентичності, які формуються в дитини у
вигляді «почуття ідентичності», зумовлені раннім дитячим досвідом і залежать насамперед від «якості зв’язків
між дитиною і матір’ю»2 . Отже, щоб у дитини виникло
це почуття довіри, ставлення матері до дитини повинно поєднувати хороший емпатичний контакт й тверду
впевненість в собі. Це почуття ідентичності супроводжує
нас все життя, ми переживаємо його як «психосоціальне
благополуччя», «відчуття себе у своїй тарілці» й лише в
кризові моменти нашого життя воно може видаватися
нам «занадто усвідомленим». Воно досягає кульмінації
в підлітковий період у формі переживання «гострого
усвідомлення ідентичності»3.
Еріксон виділив психологічні механізми становлення ідентичності: інтроекція, ідентифікація й формування ідентичності. Механізм інтроекції (примітивне
присвоєння чужого образу) – найбільш раннє, а його
успішність визначається тим, наскільки задовільна
взаємодія між опікаючим дорослим й опікованою дитиною.Зрілішим механізмом є ідентифікація. Еріксон
зазначив, що діти ідентифікують себе з тими аспектами
навколишніх людей, які роблять на них найбільше враження в реальності або в уяві.
Формування ідентичності передбачає відмову від
одних й асиміляцію інших дитячих ідентифікацій та
1

2
3

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризи / Э. Эриксон. – М. :
Прогресс, 1996. – С. 144.
Там же. – С. 113.
Там же. – С. 175.
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об’єднання їх у нову конфігурацію в період юності. Це
«процес одночасного відображення й спостереження, процес, який відбувається на всіх рівнях психічної діяльності,
за допомогою якого особистість оцінює себе так, як інші,
на її думку, оцінюють її»1.
За Еріксоном, саме робота Его забезпечує «вибіркове
виділення значимих ідентифікацій протягом дитинства й
поступову інтеграцію образів «Я», що досягла кульмінації
в почутті ідентичності»2. Тому «ідентичність» він називає
«Его-ідентичністю».
Еріксон виділив два чинники, на яких Его-ідентичність
ґрунтується, котрі він назвав «якістю існування». Перший –
це почуття тотожності самому собі й безперервність
свого існування в часі та просторі. Другий – це те, що
вищеописані тотожність і безперервність визнають
навколишні «значущими іншими»3.
Саме юнацькій вік – це стадія «ідентичність проти
сплутаної ідентичності», коли основним питанням є «Хто я
такий?», а основною діяльністю – пошук відповіді на це питання. Проходження цієї стадії зазвичай супроводжується
нормативною кризою ідентичності. Відчуженням цієї стадії
є сплутаність ідентичності. Певна сплутаність ідентичності
характерна для кожного юнака, який проходить період
кризи ідентичності. Еріксон пропонував зобразити її у
вигляді континууму, на одному кінці якого буде «м’яка»
сплутаність, а на іншому «обтяжена» та «згубна».
До характерних ознак кризи ідентичності Е. Еріксон
зачисляв:
кризу інтимності: «лише якщо формування
ідентичності проходить нормально, справжня інтимність
... стає можливою. Сексуальна інтимність – лише частина
того, що я маю на увазі, оскільки очевидно, що сексуальна
інтимність часто передує здатності розвивати справжню
1

2
3

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризи / Э. Эриксон. – М. :
Прогресс, 1996. – С. 32.
Там же. – С. 219.
Там же. – С. 59.
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зрілу психологічну інтимність у спілкуванні з іншою людиною, виявляти її в дружбі, в еротичних зв’язках або
в спільних устремліннях. Юнак, невпевнений у своїй
ідентичності, уникає міжособистісної інтимності або ж
вдається до безладних інтимних контактів без справжнього єднання або справжнього самозабуття.
Якщо молода людина не може вступати в справжні
інтимні стосунки з іншими людьми – й... зі своїми власними внутрішніми ресурсами, – то в пізній юності або в
ранній дорослості її міжособистісні зв’язки стають досить
стереотипними, а вона сама приходить до глибокого почуття ізоляції»;1.
дифузію часової перспективи: «Молода людина може
відчувати себе одночасно дуже молодою, навіть дитиною, й досить старою. Протести із приводу упущеної
величі й передчасної втрати ... можливостей є загальними
для наших пацієнтів-підлітків, ... проте вважається, що
злоякісним є брак віри в можливість того, що час може
принести зміни, а також страх, що це може відбутися»;2.
дифузію працьовитості: «Сильна сплутаність
ідентичності звичайно супроводжується гострим порушенням умілості чи виступає у формі нездатності сконцентруватися на необхідних чи запропонованих заняттях, або в саморуйнівній поглинутості якоюсь однобічною
діяльністю, наприклад, у надмірному читанні»;3.
вибір негативної ідентичності: «Втрата почуття ідентичності часто виражається в презирливій та
снобістській жорстокості стосовно ролей, запропонованих ... родиною й найближчим оточенням. Будь-який
аспект ролі чи всі вони – маскулінність чи фемінність,
національність або класова належність – можуть потрапити в центр юнацької зневаги»4.
1

2
3
4

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризи / Э. Эриксон. – М. :
Прогресс, 1996. – С. 147.
Там же. – С. 179.
Там же. – С. 180.
Там же. – С. 182.
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Інтеграція теорії об’єктних стосунків
та Его-психології в підході О. Кернберґа

Îтто Кернберґ розробив свою власну концепцію
ідентичності, що логічно продовжила ідеї Е. Еріксона, а
також опиралась на концепцію М. Малер. Для вивчення ідентичності О. Кернберґ застосував структурний
підхід, підкреслюючи й обґрунтовуючи недостатність
лише опису феномену. З позиції цього підходу Кернберґ
розглядав ідентичність як певну інтрапсихічну структуру:
«Суб’єктивне переживання себе, разом з його окремими
аспектами, самосвідомістю й саморефлексією, відчуттям
структурної єдності й безперервності в часі, почуттям
відповідальності за свої дії, є щось більше, ніж суб’єктивна
фантазія. Воно утворює інтрапсихічну структуру;
динамічно зумовлену, внутрішньо погоджену, стабільну
схему психічних переживань і контролю за поведінкою...
Це – інтрапсихічна структура вищого порядку, природа якої підтверджується в поведінці, виражається у
формуванні характеру й у людській глибині й моральній
визначеності у відносинах з іншими людьми»1.
Як основний фактор і базис нормальної ідентичності
Кернберґ називає взаємодію з іншими, тобто «інтерсуб’єктивність незалежно від того, чи включається
вона в переживання себе або відкидається за допомогою проективних механізмів» 2. Ядерна структура
такої інтерсуб’єктивності формується на доедіпальній
фазі розвитку піковими афективними переживаннями
«при найбільш ранній ідентифікації з об’єктом любові
(інтроективній ідентифікації), і при найбільш ранній
ідентифікації з об’єктом ненависті на «периферії» переживання себе (проективній ідентифікації)»3 . Саме ця ядерна
1

2
3

Кернберг О. Ф. Агрессия при расстройствах личности и перверсиях /
О. Ф. Кернберг. – М. : Независимая фирма «Класс», 1998. – С. 32.
Там же. – С. 32.
Там же. – С. 32.
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структура і формує ядро переживання самого себе як
частину функцій і структури Его.
О. Кернберґ розглядав формування почуття
ідентичності як результат інтерналізації – загального процесу побудови інтрапсихічних структур. Інтерналізація
розкладається на складні внутріпсихічні процеси, які
відбуваються у міжособистісному контексті. В процесі
розвитку людини інтерналізація послідовно розгортається
у процесах інтроекції, ідентифікація й формування
ідентичності. Інтерналізацію розглядають як процес
побудови інтрапсихічних структур у процесі дійсних і
фантазійних взаємодій зі значущими об’єктами під впливом похідних потягів, представлених специфічними
афективними станами. Головна одиниця інтерналізації –
діадична, що складається з Я- і об’єктів-репрезентацій
у контексті специфічного афекту, що представляє
лібідинальні та агресивні потяги. Тобто, за Кернберґом
інтерналізується не одиничний об’єкт, а схема взаємодії з
ним, що забарвлена позитивною чи негативною емоцією.
Інтроекція виникає під час симбіотичної стадії розвитку (за М.Малер), коли Я- і об’єкт-репрезентації ще
не диференціювалися один від одного; ідентифікація
виникає тоді, коли Я- і об’єкт-репрезентації відокремились
один від одного, тобто на стадії сепарації-індивідуації.
Формування ідентичності належить до загального
інтрапсихічного процесу інтеграції лібідинально й агресивно заряджених Я-репрезентацій у цілісне Я паралельно
з одночасною інтеграцією лібідинально й агресивно заряджених об’єкт-репрезентацій у ширшу репрезентацію
значимих об’єктів. Ідентичність Его є результатом цього
процесу.1
Кернберґ розглядав структурний критерій ідентичності
як цілісність ідентичності або її дифузність. Під цілісністю
або дифузністю ідентичності він мав на увазі інтегрованість
окремих елементів ідентичності Я- і об’єкт-репрезентацій.
1

Кернберг О. Ф. Агрессия при расстройствах личности и перверсиях /
О. Ф.Кернберг. – М. : Независимая фирма «Класс», 1998. – С. 236.
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Цілісною ідентичністю характеризується невротична структура особистості, за якої всі Я-репрезентації
(«хороші» та «погані») інтегровані в цільне Я і всі «хороші»
й «погані» об’єкт-репрезентації інтегровані в цілісні образи інших.
У психічній організації межової особистості, яка
характеризується дифузною ідентичністю, структурна інтеграція не відбувається, отже, усі Я- і об’єктрепрезентації залишаються нецільними, взаємно суперечливими когнітивно-афективними репрезентаціями.
Така нездатність інтегрувати «хороші» й «погані» аспекти
реальності Я та інших пов’язана з потужною ранньою
агресією. Дисоціація між «хорошими» й «поганими» Яі об’єкт-репрезентаціями захищає любов і «хороше» від
руйнування ненавистю та «поганим».
Симптомами межової особистості є постійне почуття порожнечі, протиріччя в сприйнятті самого себе,
непослідовність поведінки й бліде, плоске, убоге сприйняття інших. Її діагностичною ознакою є те, що пацієнт
не здатний описати терапевту свої значущі взаємодії
з іншими, тому терапевт не може сформувати цілісну
концепцію особистості пацієнта та його значущих інших.
Дифузна ідентичність розкривається під час структурного
інтерв’ю, коли терапевт довідується про вкрай суперечливу поведінку пацієнта в минулому або коли переходи
від одного емоційного стану до іншого супроводжуються такими протиріччями в поведінці й самосприйнятті
пацієнта, що терапевтові дуже важко уявити собі пацієнта
цілісною людиною. Дифузія ідентичності виявляється й
у тому випадку, якщо пацієнт описує значущих людей, а
терапевт не може зібрати ці образи в цільну й зрозумілу
картину. Ці описи інших бувають настільки суперечливими, що більше схожі на карикатури, ніж на живих людей.
Підсумовуючи ідеї Кернберґа, С. Aхтар до синдрому
дифузної ідентичності ввів додаткові клінічні характеристики: суперечливість рис характеру (їхня несумісність,
полярність, недостатня зв’язність і фрагментарність),
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дезінтеграція Я-концепції в часі (її нестабільність), недостача автентичності (фальшивість Я, хамелеоноподібність),
хронічне почуття порожнечі й нудьги, моральний
релятивізм.
Кернберґ наголошував на важливості диференціації
ознак кризи ідентичності в юнацькому віці та дифузії
ідентичності, які можуть бути феноменологічно схожими.
Якщо за Еріксоном, криза охоплює втрату відповідності
між внутрішнім почуттям ідентичності на певному
етапі розвитку та «віддзеркаленням» у психосоціальному
середовищі, то дифузія ідентичності, навпаки, є синдромом, типовим для межової патології, що характеризується
дисоційованими один від одного станами Его та
відсутністю інтеграції не тільки Я, але також Супер-Его
та інтерналізованих об’єктних стосунків. Проте існує
зв’язок між кризою ідентичності та Его-ідентичністю:
чим стабільніше індивідуальна базова Его-ідентичність,
тим легше юнак може подолати кризу ідентичності;
чим жорсткіші вимоги навколишнього середовища до
його Его-ідентичності, тим більша небезпека «зриву» для
юнаків, чия структура ідентичності має дефекти.
Клінічний диференціальний діагноз між кризою
ідентичності та дифузією ідентичності потребує ретельного дослідження поведінки юнака, його минулих і поточних суб’єктивних переживань. Бунтівний виклик
проти авторитарності може співіснувати з діаметрально
протилежною поведінкою. Інтенсивні любовні стосунки,
вірність можуть бути наявними одночасно з нетактовним, зневажливим, навіть безжальним й експлуатуючим
ставленням до партнера. Проте невротичні й нормальні
юнаки відрізняються від своїх більш дезорганізованих
однолітків, які страждають дифузією ідентичності, базисним відчуттям емоційної цілісності. Для проведення
цієї диференціації особливо корисні такі характеристики: здатність почувати провину через свою агресивну поведінку, яка визнається такою після закінчення
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емоційного спалаху; заклопотаність і щире бажання виправити її наслідки; здатність до налагодження тривалих неексплуатуючих стосунків з друзями, вчителями
або іншими дорослими, а також більш-менш реалістична
оцінка глибинних рис цих людей; система цінностей, яка
послідовно розширюється і поглиблюється – незалежно від
того, чи це конформістські цінності, чи опозиційні до тих,
що домінують у культурному оточенні юнака.
Практична цінність цього диференціального діагнозу
полягає в тому, що завдяки йому ми можемо досягти певної
обґрунтованої впевненості в стабільності Его-ідентичності
юнака і, відповідно, в тому, що сум’яття та конфлікти,
які характеризують його фазу кризи ідентичності, не є
відображенням межової або нарцистичної особистісної
структури.
QNQNQNQNQNQNQNNQNQ

Ïідсумовуючи результати теоретичного аналізу
підходів до особистісної ідентичності, пропонуємо узагальнити в психоаналітичне розуміння ідентичності у
наведеній таблиці та висновках.
1. У рамках психоаналітичної парадигми «ідентичність»
розуміють як суб’єктивне почуття самотожності,
безперервності й цілісності існування в часі та
просторі, визнання цієї тотожності навколишніми
«значущими іншими».
2. Ідентичність розглядають як інтрапсихічну структуру, що інтегрує репрезентації власної особистості;
на змістовному рівні виявляється як система характеристик власного Я, а на функціональному – як
самосвідомість, саморефлексія, автентичність.
3. Ідентичність формується в процесі інтерналізації,
до якої послідовно входять: інтроекція, ідентифікація й формування ідентичності.
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недиференційованість
Я- і об’єктрепрезентацій

психотична

Характеристика Я- і об’єктрепрезентацій

Структура
особистості

дифузна
сепарації-індивідуації
5–24 міс. (підфази
практики та
возз’єднання)

Структурні

межова

відокремлення
Я- і об’єктрепрезентацій за
відсутності інтеграції
лібідинальних та агресивних компонентів

інтроекція

симбіотична 1,5–5
міс.

Фаза розвитку
(за М.Малер)

Тип інтерналізації

немає

Тип ідентичності

Характеристики
ідентичності

інтеграція
лібідинальних
та агресивних
компонентів
Я- і об’єктрепрезентацій

ідентифікація

сепараціїіндивідуації
24–36 міс.
(підфаза
сталості
об’єктів)

невротична

об’єднання
ідентифікацій
у нову
конфігурацію

формування
ідентичності

починаючи з
едіпальної (за
Кернберґом)
Період юності
(за Еріксоном)

цілісна

Змістовні

Узагальнені характеристики особистісної ідентичності у психодинамічному підході
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4. Цілісна ідентичність є результатом інтеграції
лібідинально й агресивно заряджених Я-репрезентацій у цілісне Я паралельно з одночасною
інтеграцією лібідинально й агресивно заряджених
об’єкт-репрезентацій у ширшу репрезентацію значимих об’єктів.
5. Основна властивість ідентичності – інтерсуб’єктивність. Це означає, що ідентичність
визначається й формується в контексті міжособистісних взаємин індивіда в процесі його
психосоціального розвитку, підкреслюється визначальна роль раннього дитинства та «якості зв’язків
між дитиною і матір’ю», стосунків із значимим
Іншим, об’єктами Самості.
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Метафори як реальність психотерапевтичного дискурсу
Новотворчість як чинник маскулінного: психотерапевтичний проект
М. Арброза
Перспективи фемінного світобачення в психотерапевтичній теорії
Валерії Роштадт

Метафори як реальність
психотерапевтичного дискурсу

ªвропейський психотерапевтичний дискурс
укладали у новітній час під винятково сильним впливом модерного філософського світогляду. Він був позначений андроцентризмом, який знаходить свій вираз у декартівському протиставленні суб’єкта об’єктові,
фіхтеанському активному Я, трансцендентальній
волі Шопенґауера, волі до влади Ніцше, у поглядах
їхніх послідовників – З. Фройда, О. Вайнінґера тощо.
Андроцентризм – це культурна традиція, що зводить загальнолюдську суб’єктивність до єдиної чоловічої норми,
1

Правопис автора збережено.
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яка репрезентується як універсальна об’єктивність. Жіноча
суб’єктивність репрезентується як маргінальна. Відтак андроцентричний світогляд – це не просто погляд на світ з
чоловічої точки зору, а подання чоловічих нормативних
уявлень і життєвих моделей єдиними й універсальними
соціальними нормами та життєвими моделями. Відтак
існуючий світ культури і світ природи здійснюється (через наратив) від чоловічого суб’єкта, з погляду чоловічої
перспективи. Натомість жіноче розуміється як «інше»,
«чуже», а найчастіше взагалі ігнорується. Андроцентризм
модерн-культури виявляється також в універсалістському
дискурсі європейської науки та чималої кількості психотерапевтичних шкіл, які презентують свій теоретикопрактичний комплекс гендерно нейтральним.
Падіння системи маскулінних культурних цінностей
після Другої світової війни призвели до певного осмислення андроцентричного погляду на світ у руслі
постмодерністської філософії. Відтак відоме висловлювання Т. Адорно про неможливість існування культури після Освенціма перетлумачується як констатація
недоречності маскулінно зорієнтованої культури. Тому
важливою умовою повноцінного існування культури є її
внутрішні зміни, які полягають у можливості провадити
рівновартісний соціокультурний діалог між статями, та
повноцінне входження в суспільну структуру елементів
чоловічого та жіночого.
Стать як культурна метафора осмислюється у філософських теоріях постмодерності, в яких відкривається
бінарна логіка опозицій (суб’єкт/об’єкт, культура/природа, активне/пасивне тощо). Метафори статі стають доволі
проблемними моментами в сучасних «абстрактивних
системах» (Е. Ґіденс), які є модуляторами рефлективного проекту тожсамості постсучасної доби. Частиною
«абстрактивних систем», причетних до формування
людського «я» в західній соціокультурні, є психотерапія.
Адже психотерапія як культурне явище осилює особистісні
вартості та установки, оформлює образи фемінності й
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маскулінності у соціокультурній конкретиці особистої
поведінки. Крім того, психотерапевтична практика має
змогу безпосередньо впливати на особистість, посилювати її фемінне або маскулінне світобачення, формувати
ґендерні патерни поведінки.
Психотерапія, яка опирається на культурносимволічну ієрархію чоловічого та жіночого, може сприяти протистоянню у межах ґендерного світу, посилювати
напругу і несприйняття на рівні пропонованих шаблонів
міжособистісних відносин. У такому разі психотерапевтичні
практика та теорія, на мою думку, можуть бути знаряддями відтворення опозицій соціокультурних метафор і
посилення ґендерних упереджень1. Психотерапія, яка
у сучасному суспільстві виникла завдяки ефективному способу творення нових особистісних просторів за
допомогою власних міфів, ритуалів, процедур, також
опирається на феномен мовної гри. У психотерапевтичному процесі перехрещуються шляхи щонайменше трьох
міфологічних систем: професійної міфології (психотерапевта), особистої міфології (пацієнта) та соціокультурних
міфів (суспільної свідомості). Роль психотерапевта на рівні
ситуації обґрунтованості знання (як і шамана на рівні
творення ритуалу згідно з Леві-Стросом2) простежується
в реміфологізації свідомості іншої людини. З аналізу
філософсько-антропологічних основ психотерапевтичних практик, аналіз тих імпліцитних і експліцитних уявлень про природу та сутність людини, їхній порівняльний
аналіз цілей і цінностей, усієї психотерапевтичної міфології
випливає, що психотерапія – це віртуальна поліфонічна
культура. Різнорідні психотерапевтичні підходи у
своїй «просторовій онтології» (В. Франкл), «поліфонії
голосів» (Г. Стоун) прагнуть долати ефекти одномірної
антропології. Розрізненість напрямів зумовлена трудноща1

2

Гапон Н. Особистість в психотерапії: конфігурації професійного досвіду / Надія Гапон. – Львів : Основа, 1999. – С. 5.
Леві-Строс К. Структурна антропологія : пер з фр. / К. Леві-Строс. –
К. : Основи, 1998. – С. 32.

124

БАГАТОВИМІРНІСТЬ ОСОБИСТІСНИХ ДИСКУРСІВ
QNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQQNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQNNNQNQQNNNQQNQNQQ

ми співвіднесеності різноманітних психотерапевтичних
мовних ігор, тих метафор, які мають на меті відновити повноту життєвого простору особистості. Міфологеми різних
психотерапевтичних систем відповідають цій меті, адже
люди живуть метафорами, а відомо, що метафора – це
міф у мініатюрі1.
Психотерапія ставить за мету не деміфологізацію, а
реміфологізацію свідомості людини – формування нового внутрішнього простору, який комфортний для
особистості. Щоб правильно сприймати психотерапевтичну мовну гру, як спосіб переструктурування старого та
формування нового внутрішнього простору, треба підійти
до розуміння психотерапії як цілісних світів-культур, які
опираються на свої міфи та ритуали. Лише в цьому випадку можна перейти до зцілюючого життєвого простору,
лише тоді психотерапія як явище поліфонічної культури
зможе винести урок із біблійної історії. Головний урок
біблійної історії вавилонської – вибір культурно-мовного
плюралізму як нового простору людини. У цьому просторі
найважливішим стало, пам’ятаючи про «своє», знаючи
його, поглиблюючи ці знання і творячи нові духовні
цінності – зрозуміти «іншого», оцінити його, навчитися
жити разом, обмінюватися «своїм» і «чужим», пов’язуючи
те й інше органічно і природньо»2.
У мовних іграх формується своєрідна онтологія,
яка накладається на дану людині реальність. Природні,
соціальні, психологічні явища, які виконують певну
функцію у людському світі, перетворюються в денотати мови. Мова не копіює реальності, а радше доповнює
її, надає їй прийнятного просторового образу. Мова
«обплутує світ павутиною інтерпретації», створює систему
символів різного призначення – когнітивні, реґулятивні,
1

2

Лакофф Д. Метафоры, которыми мы живем / Д. Лакофф, М. Джонсон // Теория метафоры. – М. : Прогресс, 1990. – С. 387.
Топоров В. Н. Пространство культуры и встречи в нем / В. Н. Топоров // Восток-Запад: исследования, переводы, публикации. – М. :
Наука, 1998. – Вып. ІV. – С. 10.
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експресивні. Людина завдяки просторовій метафорі ніби
підіймається на новий рівень свободи у ставленні до світу,
певна кількість метафор змінює структуру тексту. Набір
мовних «просторових» понять, метафор їхнього змісту і
граматичних структур, помітно збагачують сукупність
залучених у мисленнєву діяльність образів предметів і
явищ, дають змогу людині експериментувати в умовах
всілякого можливого досвіду.
Перш ніж звернутися до аналізу дискурсивної практики окремих психотерапевтичних шкіл розгляньмо, на
яких початкових метафоричних опозиціях ґрунтується
специфіка їхніх психотерапевтичних теорій. Початковими
опозиційними просторовими метафорами, які презентують символи чоловічого та жіночого досвіду, постають мандрівка та осілість. Подорож, мандрівка,
міґрація – розглядають як чоловічі топографічні символи. Натомість осілість, приземленість, вкоріненість –
еквіваленти жіночого досвіду. Серед чоловічої метафорики
найпоширеніша – метафорика шляху. Щлях є необхідною
метафорою знання, його структурний розгляд опирається
на низку категорій, які символізують розвиток знання і
мислення1. Шлях як метафору чоловічого досвіду можна
розглядати в контексті його початку, тобто в контексті
питання, яке онтологічно зумовлює всіляку мандрівку.
Початок шляху є моментом подальшого розрізнення
осілого й міґраційного досвіду, гомогенної та ґетерогенної
онтології, що у віддаленій перспективі привело до таких
спеціальних феноменів: різноманітність ситуацій виробництва знання, лінґвістичних кодів, епістемологічних
ролей.
Отже, психотерапевтичний дискурс як явище
поліфонічної культури вміщує «первісні», традиційні
значення чоловічого/жіночого, зафіксовані у культурних метафорах «мандрівка» та «осілість». Ці метафори, «міфи в мініатюрі» є психотерапевтичними засоба1

Касавин И. Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической теории познания / И. Касавин. – СПб. : РХГИ, 1998. – С. 268.
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ми чоловічої та жіночої самоіндентифікації, творення
ґендерної специфіки особистісних світів. Метафоричні
поняття, які є означувальними в межах модерн-філософії
та філософії постмодерну (як маркування чоловічого та
жіночого), використовують у психотерапевтичних спробах
світоглядових змін, щоб подолати проблеми особистості.

Новотворчість як чинник маскулінного:
психотерапевтичний проект М. Арброза

Çвернімося до думок стосовно означувальності

поняття «шлях», зокрема до глибинно-психологічного бачення мотиву мандрів. Французький дослідник М. Арброз
для пояснення причин, чому люди відправляються у мандри, роблять відкриття тощо використовував поняття
кайнерастії (ст.-гр. kein – новий, ст.-гр. erast – люблячий, шанувальник). Прагнення до новизни або кайнерастія для Арброза постає головним внутрішнім мотиватором суб’єкта. Інстинкт до новизни не тільки робить
осілого індивіда мандрівником, «Великим Бездомним», а
й визначає модус існування, необхідну умову справжньої
чоловічої суб’єктивації. Прагнення до нового для Арброза
постає центральним у новій концепції потягів, оскільки
пошук новизни притаманний усім сферам людських
інтересів і галузям діяльності. Спонукані саме нею, а не
лібідо, суб’єкти вирушають у мандрівки, роблять наукові
відкриття, опановують найрізноманітніші сфери.
Кайнерастичний інстинкт провадить суб’єкта вперед
за будь-яких обставин. Неможливість прориву суб’єкта
в нове є причиною усіх негараздів і сутністю душевних
розладів. Підтвердження власних поглядів Арброз бачить у тому, що у ХХ ст. («золоте сторіччя» кайнерастії)
майже зникла велика істерія, яка супроводжувалась
паралічами та зміненими станами свідомості. Зростання
різноманітності життя, завдяки розвиткові масових
інформаційних технологій, зниження суворості варто127
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стей моральних систем, можливість залучити індивіда
до новизни у найширших сферах послабили внутрішньоособистісні драми людини (наприклад, почуттєві й
кар’єрні катастрофи), робили їх не такими нестерпними
як раніше1.
Згідно з М. Арброзом ідеальний час, кайнерастичний
рай, стосується дитинства. Дитина відкрита до всього
нового, невичерпного багатства можливостей, і «свій
шлях розпочинає від дому, який обіцяє нескінченну
мандрівку». Будь-яка просвітницька, педагогічна
діяльність пов’язана з переживанням кайнерастичного
задоволення, дуже сильним відчуттям, особливо притаманним для дитячого світу, і дорослий весь час прагне
його відтворити, особливо коли розповідає, повідомляє,
передає свої знання і досвід людини розташовується в
новому, невідомому і непізнаному краї – це рівнозначно
актові творчості. Шлях є умовою творчості, результатом
якої є місцевість. «Творчість – засвоєння нової місцевості,
створення нової онтології – акт вчорашнього міґранта,
який вирішив перервати свою мандрівку. Творячи нове
за зразком старої території, він здійснює культурне перенесення, без якого немає творчості. Але творчість, як
перерва на шляху, є також і актом культурного розриву:
культурні архетипи, які відчужувані від старої місцевості,
з необхідністю модифікуються з усією сміливістю справжнього мандрівника, втілюючи у собі акт мандрівки»2.
Отож, дім, домівка (осілий архетип) як архетип
творення нової місцини, і міґраційний архетип як образ подальшої модифікації старої місцевості, зумовлені
кайнереастичним інтересом. Тоді творчість – це досвід
поєднання цих архетипів, оскільки вони є ілюзорною
тотожністю, їхня відмінність виявляється лише у
1

2

Сосланд А. Фундаментальная структура психотерапевтического метода, или как создать свою школу в психотерапии / А. Сосланд. –
М. : Логос, 1999. – С. 300.
Касавин И. Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической теории познания / И. Касавин. – СПб. : РХГИ, 1998. – С. 287.
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мисленнєвих процедурах аналізу, синтезу, інтерпретації
та ін. Літературна розповідь про мандрівку спрямована
на розхитування «осілої», «місцевої» психології та ідеології
і часто виконує кайнерастичну функцію, що «кличе в дорогу», або «розширює горизонт свідомості», – творить передумови руху до нового.
Дитинство є часом повної відкритості до інстинкту
новизни. З віком у людини зростає потреба чинити
вибір, який згідно з М.Арброзом є обмежувальним для
кайноерестії1. У будь-якому випадку виховання повинно
містити кайнерастичне просвітництво. Іншими словами,
інстинкт новизни, який є мотиватором мандрівки, вводить
молоду особу в стан пошуку інформації про нові структури, що передбачає експансію нових інформаційних площин і територій у буквальному та фіґуральному значенні.
Швейцарсько-німецький психолог В. Роштадт вважає
подібне кайнерастичне просвітництво, навчання і виховання прищепленням аґресивних, маскулінних установок,
які скеровують особу на шлях «дурної нескінченності»
(Геґель)2. Адже маскулінний світогляд передбачає картину
світу з наявністю меж, перешкод, ворогів: лісів, стежки в яких треба вирубати; гір, в яких потрібно прокласти тунелі; річок, які потрібно подолати тощо, подібно
як казковий персонаж, молода особа, у межах цього
світогляду ніби проектується на боротьбу та подолання.
Відтак кордони, перешкоди, натуги міґраційно-креативні
установки чоловічого світу. На думку Марка Арброза,
відсутність кайнерастичного інформування та виховання
навпаки шкідливе, а утиск кайнерастичного інстинкту
дитини виявить себе у неґативному стані психічного самопочуття. Найважчим наслідком кайнерастії є так звана фастидіум-реакція (лат. fastidium – нудьга, відраза).
1

2

Сосланд А. Фундаментальная структура психотерапевтического метода, или как создать свою школу в психотерапии / А. Сосланд. –
М. : Логос, 1999. – С. 300.
Rostadt W. Universalität des Weiblichen / W. Rostadt. – Zürich : P.W.,
1976. – S. 25.
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Це більше, ніж просто втомливе роздратування індивіда
внаслідок одноманітності, перенасиченості раніше опанованим змістом. Звідси – нульова мотивація, відсутність
спонукання, одне слово, відраза до життя1.
Французький філософ і психоаналітик Ю. Крістева
у праці «Сили жаху. Eceй про відразу» висловила думку,
що відраза – є відторгненням у межі простору власної
територіальності, суб’єктивності. Це ніби вимушена
мандрівка всередину себе. Відраза «набирається сил тоді,
коли суб’єкт втомлений від невдалих спроб знайти себе
у чомусь зовнішньому, виразити себе, віднаходить неможливе в самому собі. Це момент, коли суб’єкт збагне, що неможливе – це саме його єство…»2. Вислизання
суб’єкта від неперервного переслідування бажання, яке
відбувається під впливом власного Над-Я, перешкоджає
реалізації інстинкту до нового. Відразливе і відраза – це
те, що обмежує, утримує особу на межі культури, звідки
народжується страх. На відміну від інших страхів, – зазначила Крістева, – цей страх, без сумніву, є смертним.
Таким (смертним) він є у тому значенні, що людина, яка
притлумлює його, підштовхує себе на смерть за життя.
Для Арброза неправомірними видаються пояснення
порожнечі, депресій, відсутністю сенсу, екзистенційним
вакуумом. Немає такого сенсу, який би утримувався надто
довго. Новизна – ось головний сенс усього. Страх того, що
в житті нічого нового більше не буде, – найнестерпніший.
Відтак історичний аспект кайнерастії безсумнівний й очевидний. Усі нові соціальні групи, раніше утиснуті старим
суспільним ладом, щораз виходять на перший план, причому стара влада, «влада втомленої кайнерастії», не може
встояти на шляху оновлення. З такого погляду можна
розглянути ХХ ст. як сторіччя втілення «потягу до нового»
1

2

Сосланд А. Фундаментальная структура психотерапевтического метода, или как создать свою школу в психотерапии / А. Сосланд. –
М. : Логос, 1999. – С. 300.
Кристева Ю. Силы ужаса. Эссе об отвращении / Ю. Кристева //
Гендерные исследования. – М. : Человек & Каръера, 1999. – С. 85.
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у раніше незнаних масштабах1. Текстові епохи, вважає
Арброз, високо рейтинґують тих мислителів, твори яких тамують прагнення людини до нового. Особливо неприйнятна для Арброза думка М. Гайдеґґера, який вважав модусами «занепалого буття» (verfallendes Dasein) допитливість,
пересуд і двозначність (Neugier, Gerede, Zwiedeutigkeit)2.
Допитливість і плітка сприяють задоволенню сильної,
насущної, вічної природної потреби людини у новизні.
Насправді, занепале буття якраз починається за їхніми
межами, вважає Арброз. Суспільство значною мірою побудоване на пригніченні новотворчих виявів. Впродовж
віків суспільна ідеологія формувалася немолодими людьми
з послабленою кайнерастією. Світова цивілізація набувала кайнофобічного, геронтократичного характеру. Риси
цього характеру є основою будь-якого тоталітарного панування. Кайнерастичні вибухи, визвольні рухи відбувалися
у таких умовах вкрай болісно. Політичним уроком усієї
історії, вважав Арброз, має бути готовність кожний раз
відстежувати та знімати ті обмеження, які перешкоджають шляхові оновлення.
Психоаналіз, за основу якого взято Едипів комплекс,
також ґрунтується згідно з Арброзом на геронтократичній
моделі. Психоаналітик є провідником геронтократичного світобачення, тоді як бунтівничий невротик мусить усвідомити свій комплекс, змиритися, замість
реалізуватися. Тому структуру психіки людини можна
переглянути з нових позицій. Не Ерос і Тонатос насправді
ведуть боротьбу між собою, а Кайнерос і Кайнекстрос
(консервативно-охоронна інстанція; ст.-гр. extros – ворог). Арброз виокремлює два типи інстинкту новизни –
активний і пасивний. Активний – можна уподібнити до
історично сконденсованого людського досвіду міґрації –
1

2

Сосланд А. Фундаментальная структура психотерапевтического метода, или как создать свою школу в психотерапии / А. Сосланд. –
М. : Логос, 1999. – С. 303.
Гайдеґґер М. Дорогою до мови / М. Гайдеґґер. – Львів : Літопис,
2007. – С. 211.
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пізнання Землі через фізично важке, ризиковане та поступальне переміщення її поверхнею. Згодом це емпіричне
знання породжує уявлення про багатообразність та
ієрархію просторів, про центр і периферію, верх і низ,
гомогенність і ґетерогенність. «Просторовий досвід
мандрівки, екологія і структурність шляху, місцевості
втілюються у лінґвістичні коди» (І. Касавін)1.
Особистість по-справжньому реалізує свої кайнерастичні прагнення лише у творчості, тобто активно. Кайнерастична ґратифікація новими враженнями,
мандрівками і надбаннями збагачує людську психіку енергетичним ресурсом. Інколи, кайнерастична ґратифікація є
з того боку ситуації, в якій живе людина. Перед нею постає
завдання знайти нове в собі. Свідомість і самосвідомість –
це пошук нових світів і нового досвіду, проектування
людиною самої себе заново. Історична й еволюційноадаптивна функція самосвідомості виявляється саме в
тому, щоби виводити людину з-під безпосереднього впливу її оточення (в Арброза – Кайнекстросу) за допомогою
критики повсякденного досвіду і проектування іншої
реальності й іншої суб’єктивності. Знання та ілюзії, які
культивуються у межах релігії, моралі, філософії, принципово розширювали сферу можливого досвіду, значною
мірою проектували людські дії «на витягування себе з
болота повсякдення». Цю ідею по-різному формулювали
філософи. За Кантом істина теоретичного розуму лежить
поза його межами. Для Геґеля самосвідомість передбачає
вихід на позицію, з якої можна відтворити цілісність
світу, недоступну для внутрішнього спостерігача. Думка
Сартра про те, що існування випереджує сутність, полягає
у тому, що вона слугує теоретичному обґрунтуванню
неможливості суто теоретичного виходу за межі даного. Тим самим свідомість у формі самосвідомості здатна
лише на те, щоби вказати межі реального людського бут1

Касавин И. Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической теории познания / И. Касавин. – СПб. : РХГИ, 1998. – С. 272.

132

БАГАТОВИМІРНІСТЬ ОСОБИСТІСНИХ ДИСКУРСІВ
QNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQQNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQNNNQNQQNNNQQNQNQQ

тя і побудувати нереальний проект виходу за його межі:
віртуальний проект власного розвитку.
У праці «Новизна слова і слово в новизні», на
матеріалах листування М. Арброза з англійським
лінґвістом Дж. Серфом описано як виявляється інстинкт
новизни в мовленнєвій діяльності людини, які наслідки
має ущемлення цього потягу для людського спілкування,
мовленнєвої практики, загалом особистісного здоров’я.
Інтерпретація мови як системи знаків і змісту, які виростають із осілої позиції рефлексії, збагачується розумінням
того, що мова може бути сприйнята не лише як стабільна
система правил, а й як еволюціонуюча в контексті її творення, оновлення. До того ж мова є тим континуумом
різноманітних мовних форм, між якими неперервно
відбуваються процеси обміну змістом і символами.
Дж. Серф використав ідею конструювання словесних
новоутворень, штучних мов, яких не існує в природі,
саме для психотерапевтичних цілей. Ущемлення кайнерастичного інстинкту в людини, на думку Серфа,
зумовлює особистісні кризи, психічні зриви і захворювання1. Неможливість реалізувати нове людиною в осілості
її буття фіксується в її мові. Всі особистісні проблеми і
драми відбуваються саме на побутовій мові. Внутрішній
конфлікт особистості характеризується труднощами її
виходу з розумових і мовленнєвих форм, які часто його
провокували. Так формується сутність серфінського методу: свою сфустрованість, свої почуття, відчуття треба
виражати лише за допомогою слів, яких немає у природі.
Загальноприйнятою мовою, вважав він, можливе лише
поверхневе психотерапевтичне спілкування, відчужене,
хворобливе. Звертаючись до думки М. Гайдеґґера «Мова є
дім буття», Серф уточнював, що добре можна жити лише в
домі, який ти побудував сам2. Неможливість «побудувати»
1

2

Цветков Э. А. Мастер самопознания : [тренинг управления судьбой]
/ Эрнест Анатольевич Цветков. – 2-е изд., перераб. и доп. – СанктПетербург : Питер, 2002 . – С. 127.
Там же. – С. 127.
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свою мову, адекватну до розв’язання особистісної проблеми, означатиме для людини «відразливе, огидне буття».
Перебудувати «дім» для себе – означає зробити необхідну
особистісну трансформацію через мовленнєву творчість.
«Мовний карнавал творчості у мові» як методичний прийом лінґвіста Дж. Серфа фактично є визнанням теорії,
побудованої на визнанні пріоритету кайнерастії.
Розглянемо інший аспект проблеми реалізації кайнерастичного інстинкту, зокрема зауважмо, що індивіда
цікавить не лише новизна як така, його цікавить глибина, якість життя (інтенсивний вимір). Честолюбство
зорієнтоване на великий обсяг новизни (екстенсивний
вимір). Екстенсивний вимір має аналогію з насильницьким опануванням, експансією чужих просторів,
виходом суб’єкта у такий модус існування, в якому виявиться вся сила і руйнівна могутність кайнерастичного інстинкту. Дослідники вбачають його вияви у багатьох завойовницьких історіях. В оповіданні «Історії про
вершників» Х. Л. Борхес порівнює дві онтології – «онтологія
вершників» і «онтологія міста» й дійшов висновку про
несумісність обох1. Ці «дві географії» і «два світи» (войовничого мандрівника та осілого міщанина або землероба)
постають основними в просторовій метафориці дискурсів:
історичних, літературних тощо. Вони відтворюються у
текстових традиціях, показують міґраційний архетип в
екстенсивному вимірі кайнерастичного інстинкту, в його
руйнівній силі.
Зауважимо, що кайнерастична теорія М. Арброза
надає певного виміру поняттю свободи, адже свобода – це
завжди свобода до нового. Відкритість індивіда до власної
найглибиннішої енергетики змінює стосунок людини зі
світом. Але реальність така, що завжди свобода потрібна
для нового, старе виступає як необхідність. Повернення
до старого, виступає у формі необхідності, тому повернення до старого не може бути бажаним для істинно вільної
1

Борхес Х. Л. Сочинения : в 3 т. Т. 1 / Х. Л. Борхес. ; пер. с исп. – Рига :
Розе, 1994. – С. 356.
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особистості. Зануреність у площину повсякденності означатиме культивування зовнішнього і внутрішнього спрощеного образу світу та його незмінних сутностей. Аналіз
головних понять, метафор теорії Арброза, на нашу думку,
відкрив типові для його текстів просторові конструкти:
«рух», «прорив», «зрушення», «просування», «завоювання нового простору». Метафорика праць М. Арброза («Божество
новизни», «Глухий кут сталості», «Наші внутрішні гальма»,
«Екстаз прем’єри») свідчить про прикметну тенденцію
вирішення постсучасних проблем людини через посилення маскулінного (кайнерастичного) світогляду.

Перспективи фемінного світобачення в
психотерапевтичній теорії Валерії Роштадт

Òеорію кайнерастії у 70-х роках ХХ ст. критикували, а також оцінювали з ґендерного, пролітичного,
релігійного погляду. Швейцарсько-німецький соціальний
антрополог В.Роштадт окреслила теорію Арброза як
крайній варіант маскулінного світогляду. За її словами, цей андроцентричний підхід, спрямований у «дурну
нескінченність пустої новизни», ніколи ще не отримував
такого радикального виразу. Подібне безсубстанційне
вчення, на думку Роштадт, могло вирости лише на культурному підґрунті нівелювання жіночих вартостей1 .
В. Роштадт під впливом ідей, почутих на семінарах
і лекціях Ж. Дерриди і М. Фуко, випустила в світ книжки «Універсальність фемінного» (1976) та «Зцілення
жіночим» (1980). У її працях простежується думка про
те, що фемінне не є специфічним лише в сенсі статевої
причетності, а навпаки, виходить далеко за межі властиво жіночого. Фемінність – це особливе ставлення до
простору і часу, до життєвих проблем. Враховуючи це, з
цього Роштадт сконструювала свій психотерапевтичний
1

Rostadt W. Universalitat des Weiblichen / W. Rostadt. – Zurich : P.W.,
1976. – S. 98.
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метод, який опирався на дихотомні, опозиційні полюси
«фемінне/маскулінне». Маскулінний екзистенційний рух,
на думку Роштадт, завжди має характер деякого «напору», перебуває у постійному різкому русі, спрямованому
на подолання бар’єрів, які також, за своєю природою,
мають маскулінний характер. Маскулінне скероване на
динамічний рух, який зумовлює потребу аґресивно опановувати світ. Аґресивність диктує неминучість розривання світу на окремі шматки. У цьому сенсі чоловічому
поглядові на світ не вистачає цілісності, він страждає
незавершеністю, відсутністю фундаментального відчуття
повноти світу. Автор зазначила, що це є «головним
недоліком чоловічого світобачення»1.
Европейський філософський дискурс укладався в
новітній час під винятково сильним впливом андроцентричного світогляду, який виражається у декартівському
протиставленні суб’єкта об’єктові, фіхтеанському активному я, трансцендентальній волі Шопенґауера, волі до влади Ніцше, у поглядах їхніх психологічних послідовників,
таких як З. Фройд, А. Адлер та ін. Падіння системи европейських культурних вартостей після двох світових
воєн привели до певного осмислення андоцентричного
погляду на світ. Цей культурний шлях для Европи виявився катастрофічним. Відтак висловлювання Т. Адорно
про неможливість існування культури після Освєнціма
авторка переосмислює саме як констатацію немислимості
маскулінно орієнтованої культури. Важливою умовою
повноцінного існування культури, на думку Роштадт,
є її внутрішні зміни, які полягають у можливості вести
соціокультурний діалог між статями та повновартісного
входження в суспільну структуру елементів чоловічого та
жіночого2.
Фемінне світобачення містить картину з відсутністю
меж, перешкод, наруги. У праці «Універсальність
1

2

Rostadt W. Universalität des Weiblichen / W. Rostadt. – Zürich : P.W.,
1976. – S. 93.
Ibid. – S. 93.
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фемінного» В. Роштадт вказує на відмінності за своєю
природою фемінного та маскулінного. Маскулінне створює
судоми і неспокій, його характеризує «поривчастість»,
«невпевнена зосередженість та скерованість на мету».
Динаміка фемінного характеризується «плавністю»,
«спокоєм», ненатужістю руху. Згідно з В. Роштадт, жіноче
несе у собі весь світ у його цілісності, тоді як чоловіче
концентрується на порціальному. Ця порціальність
пояснюється неспокоєм, який породжує екзистенційну
активність. Вона покликана компенсувати проблемність
стосунку до світу як до первинно цілісного. Фемінне
як якісну величину психіки людини характеризує «позитивне очікування» (антиципація) стосовно світу, це
– дружній простір. Роштадт, вважає, що на відміну від
чоловічої «пильності» фемінне світобачення передбачає
«довіру до буття», відсутність бажання його підкорювати,
роз’єднувати на частини. Можливо, фемінне за своєю
природою достатньо консервативне. Воно вкорінене у
прихильності до основ, домівки, ґрунту. Якщо до природних чоловічих стихій належить вогонь і повітря, то
до жіночих – твердь і вода як стихії вічності, повільної
флюїдності (мінливості)1 .
Акценти на значенні фемінного у світобаченні пов’язані
з феноменологічним та екзистенційним рухом у філософії.
Саме феноменологічний, зокрема фундаментальноонтологічний дискурс М. Гайдеґґера завершив протиставлення світу та індивіда, а буття постало в ньому як
єдність без внутрішнього протиборства. Мабуть тому з
позицій кайнерастії М. Арброз критично поставився до
гайдеґґерівського бачення і назвав його «занепалим буттям». Можна припустити, що саме маскулінно зумовлене
світобачення мав на увазі Гайдеґґер, коли описував такі
модуси «упокореності» світу, як помітність, нав’язливість
і настирливість.
1

Rostadt W. Universalitat des Weiblichen / W. Rostadt. – Zurich : P.W.,
1976. – S. 98.
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Своєрідний поворот у соціалізації від чоловічого
світогляду зробив німецький соціолог Ф. Тьоніс, коли
у праці «Спільнота і суспільство»1 розглянув два способи організації людського співіснування, які засновані
на різних силах. Праобразом спільноти є традиційна
організація життя в селах, праобразом суспільства – сучасне міське життя. Спільнота ґрунтується на споріднених,
близьких, сутнісних зв’язках, а суспільство – на зв’язках
несуттєвих, фіктивних. Спільнота опирається на так
звану сутнісну волю, яка є «психологічним еквівалентом
тілесності». Вона втілюється у формах нахилів, звичок
і пам’яті. «Суспільство» ґрунтується на «волі інтересу»,
яке отримує свій вираз у формах зумисності, свавілля
і поняттях. Спільнота ґрунтується на «сутністній волі»,
самості, володінні, сімейному праві. Суспільство – на
«волі інтересу», особистості (персоні), маєтках, грошах
і зобов’язувальному праві. Автор праці «Спільнота і
суспільство» зазначив, що за своєю природою жінка ближче до індивіда, якого провадить «сутнісна воля», тоді як
чоловік скеровується «волею інтересу». Маскулінізована
жінка, яка керується «волею інтересу», оцінюється як
«феномен пізнішого часу». Жінку визначає настрій, вдача, совість, а чоловіка – старанність, поміркованість,
свідомість2. Метафорика праці Ф. Тьоніса влучна для
оформлення проекту В. Роштадт. У тьонісівських акцентах «фемінне – маскулінне», «сутністна воля» – «воля
інтересу» несвідомо була вміщена соціотерапевтична
стратегія. «Маскулінна невротизація» суспільства, –
переконує Роштадт, – має бути скоректована фемінністю.
Якщо чоловіче передбачає рух, перешкоди, подолання, то
жіноче існує у своїй повноті. Фемінна цілісність може подолати розірваність, бар’єри, розширити світ особистості
й умістити (з усіма її проблемами) у повноту світу3.
1

2
3

Тьоніс Ф. Спільнота і суспільство / Ф. Тьоніс ; пер. з фр. Н. Комарова,
О. Погорілий. – К. : Дух і Літера, 2005. – С. 134.
Там само. – С. 134.
Rostadt W. Universalität des Weiblichen / W. Rostadt. – Zürich : P.W.,
1976. – S. 100.
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Очевидно, що значну роль в інтелектуальному огляді
сутності окремої психотерапевтичної школи відіграють
аксіологічні уявлення: ідеали, вартості, установки та ін.
Будь-яка окрема психотерапія, на думку Роштадт, повинна йти в напрямі плероматизації (ст.-гр. pleroma – повнота, завершення), наповненості фемінними вартостями та
витіснення маскулінних форсованих практик (на кшталт
класичного гіпнозу, психоаналізу з їхніми директивними
методами)1. Важливим джерелом у цьому напрямі може
стати метафора. Головна перевага метафори в тому, що
вона розширює особистісний простір. Однак використання метафор без глибинного зауважування їхнього змісту
не є достатнім.
Розглядаючи як поняття структурують навколишній
світ, Лакофф і Джонсон дійшли висновку, що ті чи інші
метафори впливають на людське буття, вчинки, дії, стосунки тощо2. Аналіз прихованого змісту метафор, які,
наприклад, стоять за поняттям «суперечка» і семантично
пов’язаних з ним поняттями «дискусія», «полеміка» дав
змогу дослідникам з’ясувати, що за поняттями «суперечка»
приховується метафора «війни». Автори демонструють
це за допомогою багатьох поширених мовних виразів,
якими користуються, коли говорять про суперечку (наприклад, розбити арґументи супротивника, зайняти оборонну позицію у суперечці тощо). Лакофф і Джонсон
зацікавились такими питаннями: якщо припустити, що
існує якась інша метафора, яка структуруватиме уявлення про суперечку (наприклад, уявити суперечку як
танець), то, можливо, у людських суперечках і дискусіях
відбуватиметься щось принципово інше?
Метафора в межах плеромотерапії розширює
екзистенційний простір і в цьому її основна перевага.
Однак метафор недостатньо, бо окрема метафора робить
1

2

Rostadt W. Universalität des Weiblichen / W. Rostadt. – Zürich : P.W.,
1976. – S. 101.
Лакофф Д. Метафоры, которыми мы живем / Д. Лакофф, М. Джонсон // Теория метафоры. – М. : Прогресс, 1990. – С. 388.
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психотерапевтичними зрушення лише на певній вузькій
ділянці психічного. Насправді важливою справою, метою
психотерапії може бути лише особливий стан свідомості.
В. Роштадт позначила її як метафоричну свідомість.
Вона є плероматичною, такою, що розширює духовний,
інтелектуальний, екзистенційний простір. Метафорична
свідомість – фемінна. Тому психотерапевтичні техніки
Роштадт спрямовані на досягнення зрілого стану
метафоричної свідомості за допомогою метафоричного інтерв’ю та метафоричного діалогічного наративу. У
процесі такої психотерапії особа повинна навчитися створювати власні метафори, які, на відміну від нав’язаних
ззовні, продуктивніші для розв’язання її проблем.
Психотерапевтичні дискурси М. Арброза та В. Роштадт
засвідчують, що значення статі як значення «фемінного»
та «маскулінного» стає очевиднішим лише за наявності
метафоричної опозиції цих категорій. Вони також
засвідчують, що посилення фемінності та маскулінності
може бути більш чи менш очевидною стратегією соціалізації,
соціотерапії, і відбуватися через засвоєння мовленнєвих
штампів, які впливають на самосвідомість і визначають
людську поведінку як чоловічу або жіночу. Автор теорії
перформенсу (сценічності) ґендеру Дж. Баталер зауважив:
«Дія статі, як і дія будь-якої іншої ритуальної соціальної
драми, ґрунтується на повторюваності показу. Це повторення є, з одного боку, одночасно й інсценуванням, й
переживанням уже сформованих соціальних смислів, а
з іншого – буденним ритуальним підтвердженням їхньої
загальної прийнятності.... Стать не треба розуміти ні
як стабільну ідентичність, ні як джерело дієздатності,
яке започатковує усі наступні дії. Стать є формою
ідентичності, чиє минуле достатньо мінливе, а зовнішнє
існування можливе лише через стилізоване повторення
певних дій... через стилізацію тіла...»1.
1

Butler J. Gender trouble. Feminism and subversion of identity /
Butler J. – New York : Routledge, 1990. – Р. 140.
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Отже, опозиційність маскулінності – фемінності як
метафоричних понять, які простежується у дискурсах
М. Арброза та В. Роштадт, свідчать про існування проблеми пріоритетних зразків конструювання людського
світу засобами психотерапії. Радикальними є погляди
Р. Роштадт і М. Арброза в оцінці чоловічого та жіночого
світу. Оскільки психотерапія – це частина «абстрактивних систем» постсучасності, які мають сильний вплив на
формування людини, то подібний психотерапевтичний
радикалізм у поціновуванні чоловічого та жіночого світу неконструктивний і маловартісний. Опозиційність метафор,
на мою думку, відображає бажання авторів цих дискурсів
виокремити і протиставити фемінність та маскулінність,
щоб показати причини культурних криз. Зрозуміло, що подання метафорики власного дискурсу через опозиційність
до іншого, посилює авторську теоретичну позицію. У цьому
сенсі ґендерні метафори відіграють лише вузьку, прагматичну роль – автори використовують їх у доктринальному розширенні своїх теорій. Соціотерапевтичне значення
цих дискурсів, на жаль, неоднозначне. Дискурси, якщо
навіть і опираються на культурно-символічне розуміння
статі, слугують розмежуванню та протистоянню сучасного ґендерного світу. Таке дискурсивне вирішення проблеми становлення фемінного-маскулінного світів, з помилковим акцентом на перевагах тієї чи іншої ґендерної
суб’єктивності та суб’єктивації суперечить ідеї людської
толерантності й солідарності.
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Стратегії адаптації маргінальних груп та особистостей

Поняття маргінальності та маргінальної
особистості

Ó сучасному світі відбувається взаємодія
культур: все розширюється, поглиблюється взаємодією
суспільств і економік. Розмиваються і зникають етнічні
кордони, видозмінюються та трансформуються культури, внаслідок чого з’являється маргінальна особистість,
яка одночасно належить до двох культур і не належить
повністю ні до тієї, ні до іншої. Людина, набуваючи
здатності відчути різноманіття, подолати обмеженість
етнічної однобічності, втрачає почуття цілісності та
винятковості свого етнічного світосприйняття.
Маргінáл, марґінáл (від лат. margo – край, межа, кордон) – поняття, яке активно використовують у сучасному
суспільствознавстві – соціальній філософії, культурології,
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соціології, психології, політології. Цим терміном позначають суспільного індивіда – людину, яка перебуває на краях, межі різних систем – культур, соціальних цінностей,
яка зазнає їхнього суперечливого впливу.
Вперше у соціологічний обіг поняття маргінальність
ввів у 1928 р. американський соціолог Роберт Езра Парк
(1858–1944) у статті «Людська міграція та маргінальна
людина»1. Категорію маргіналізації Р. Е. Парк ввів, щоб
виявити соціопсихологічну неадаптацію мігрантів до умов
міського середовища. Він досліджував переселенців із
міста в село – «мешканців околиць» (звідси й термін –
«маргінал»). Р. Е. Парк виявив, що ці переселенці становлять особливу соціальну групу, яка відрізняється від
міщан і від селян. Вони були вже не сільськими мешканцями, але ще не городянами. Втративши вже традиційну
селянську мораль і ще не засвоївши етику поліса, вони
ніби «випали» з однієї культури і не вписалися в іншу.
Він розглядав їх як жертв урбанізації, які не розуміли
і не любили міста, мстилися йому за своє приниження
та самотність. Досліджуючи міграційні процеси, Роберт
Парк аналізував «особистість на межі» двох культур, які
нерідко конфліктують між собою. Поняття маргінальна
людина Р. Е. Парк використовував для характеристики
неадаптованості «культурних гібридів».
Поняття маргінальної особистості, яке ввів Р. Е. Парк,
досліджував Еверет Вернер Стоунквіст (1901–1979). У
праці «Маргінальна людина» Е. В. Стоунквіст розглядав
маргінальність «расову» (англоіндійці, мулати, кольорові
Ямайки, метиси) та «культурну» (іммігранти, європеїзовані
африканці, денаціоналізовані європейці)2. Крім того,
вчений доповнив характеристики маргінальної люди1

2

Park R. E. Human Migration and Marginal Man / R. E. Park //
American Journal of Sociology. – 1928. – Vol. 33. – № 6. – Р. 882–893.
Stonequist E. V. The marginal man: a study in personality and culture
conflict / E. V. Stonequist.  N.Y. : Charles Scribner's Sons, 1937 ;
reprint edition : Russell & Russell, 1961. – 228 p.
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ни положеннями про можливість подолання культурного конфлікту, але за тривалий час (приблизно 20 років).
Виділив три фази еволюції маргінальної людини.
I. Особистість не усвідомлює перебування в процесі
конфлікту культур, а лише «всмоктує» панівну культуру.
II. Конфлікт стає усвідомленим.
III. Пристосування до ситуації: успішне або ні.
Отже, у більшості авторів маргінальність – це:
1) межовість, перехідність, невизначеність;
2) належність одночасно до двох груп чи культур;
3) межовий стан індивіда або соціальної групи щодо
суспільства чи певної соціальної верстви, спільноти,
яка накладає певний відбиток на її психіку та
спосіб життя.
Маргінала розглядають так.
1. Як той, хто втратив колишні соціальні зв’язки і не
пристосувався до нових умов життя, до домінуючої
культури чи субкультури (звичайно про представників
національних меншин, мігрантів, вихідців із села).
2. Як «культурний гібрид», який балансує між
домінуючою в суспільстві групою, що повністю
ніколи не приймає маргіналів, і групою, з якої він
вийшов.
3. Як особа, що має групову належність без групової
ідентифікації.
4. Як той, хто не визнає загальноприйнятих норм і
правил поведінки.
5. Як представник специфічних субкультур, політичних
течій, релігій тощо.

Теорії маргінальності

Ðозрізняють американську та європейську
традицію трактування поняття маргінальність.
Американська (починаючи з Р. Е. Парка) зосереджувалось переважно на вивченні культурного конфлікту,
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який виникає у разі переходу особистості з однієї спільноти
в іншу з відмінною культурою, субкультурою, стилем життя (Е. В. Стоунквіст, Е. Ч. Хьюз, Т. Шибутані). Зокрема,
Е. В. Стоунквіст доповнив характеристики маргінальної
людини оптимістичними припущеннями про можливість
подолання культурного конфлікту, але за досить тривалий
час– приблизно 20 років. Він виділив три фази еволюції
маргінальної людини:
1) особистість не усвідомлює перебування в процесі
конфлікту культур, а лише «всмоктує» панівну культуру;
2) конфлікт стає усвідомленим;
3) пристосування до ситуації: успішне або ні1.
Еверетт Черінгтон Хьюз (1897–1983) збільшив поле
застосування маргінальності не лише до расових і культурних взаємодій, а й до наслідків соціальної мобільності,
соціальних змін, які зумовлюють появу особистостей у
позиції невизначеності власної ідентифікації2.
Тамотцу Шибутані (1920–2004) вводить категорію
«маргінальний статус» як позицію, де втілюються
протиріччя структури суспільства3. Він зазначив, що
не завжди є взаємозв’язок між маргінальним статусом і
комплексом негативних психологічних рис маргінальної
людини, що описували Р. Е. Парк та Е. В. Стоунквіст.
Маргінальні групи можуть не усвідомлювати культурний
конфлікт, формувати соціальне середовище з власними
цінностями. Чинником психологічних розладів найчастіше
є ситуація ідентифікації з вищою стратою та неприйняття
до неї особистості.
1

2

3

Stonequist E. V. The Marginal Man / E. V. Stonequist. N. Y. : Charles
Scribner's Sons, 1937 ; reprint edition : Russell & Russell, 1961. – 228 p.
Хьюз Э. Ч. Работа и человеческое «Я» / Э. Ч. Хьюз // Социальные и
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. –
М. : Институт научной информации по общественным наукам РАН,
2003. – С. 133–145. – (Серия 11: Социология ; № 4).
Шибутани Т. Маргинальный статус и внутренние конфликты //
Шибутани Т. Социальная психология : Пер. с англ. / Т. Шибутани. –
Ростов н/Д : Феникс, 2002. – С. 489–496.
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Отже, для американської традиції притаманний
суб’єктивно-психологічний, культурологічний підхід визначення маргінальності.
Європейській традиції (починаючи з М. Вебера та
К. Маркса) властиве дослідження структурної (соціальної)
маргінальності1 з акцентуванням на об’єктивній соціальній
зумовленості маргінальності, визначенні умов і чинників
цього явища. Предмет аналізу – взаємозалежність
маргінальності та соціальної структури суспільства. Досить
різноманітне трактування маргінальності. Найчастіше
– це декласовані елементи, проблемна група, соціальне
дно; соціальні групи, які виключені з системи суспільних
зв’язків (К. Рабан, А. Фарж). Маргінальність здебільшого
пов’язують із соціальним вилученням, витісненням чи
добровільним відходом2.
Теорія російського дослідника Ю. М. Плюсніна3 (нар.
1954) пояснює маргінальність через взаємодію двох типів
культур – традиційної та сучасної. «Екрани культури» в
сучасному і традиційному суспільствах, на який людина
проектує і з яким зіставляє своє сприйняття зовнішнього
світу, дуже відрізняються. У традиційної культури цей
екран має раціональну «сітчасту» структуру. По цілісній і
чіткій мережі понять людина, переходячи від одного поняття до іншого, легко співвідносить нові поняття зі старими. Сучасна культура пропонує для такого зіставлення
екран з масою сплутаних абияк і розміщених у повному
безладі волокон. Цей екран виробляється внаслідок занурення індивідуума в потік розрізнених, ієрархічно неврегульованих повідомлень; у підсумку структурність його
мислення украй обмежена. «Мозаїчність» сучасної культури зумовлює зануреність індивідуума в хаос понять близь1

2
3

Маргинальность в современной России. Коллективная монография /
[Е. С. Балабанова, М. Г. Бурлуцкая, А. Н. Демин и др.]. – М. : МОНФ,
2000. – С. 5–14.
Там само.
Плюснин Ю. М. Проблемы социализации маргинальной личности /
Ю. М. Плюснин // Гуманитарные науки в Сибири. – Новосибирск :
Наука, 1994. – Вып. 1. – С. 49–55.
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кого порядку. На противагу цьому, людина традиційної
культури має в розпорядженні мережу ієрархічно впорядкованих понять далекого порядку.
Маргінальна особистість має ніби два «екрани культури», які частково перекриваються. Це спричиняє проблеми для формування системи понять і усього світогляду
індивідуума, оскільки створені в процесі виховання
традиційний і сучасний образи світу залишаються до
кінця несумісними і не дають змоги розвинути цілісний
світогляд. Саме тому не лише у сфері почуттів, а й у своїй
самосвідомості, у сфері особистісних диспозицій «людина
двох культур» виявляється «розщепленим» індивідуумом.
Особистість людини, яка формується як продукт
взаємодії двох культур, втрачає свою етнічну самобутність.
Опиняючись генетично представником різних етнічних
груп, не завжди суміжних, що виріс в двох різних культурах, така людина, по суті, виявляється на периферії і того,
й іншого культурного середовища. На відміну від «глибинних» носіїв національної культури така людина здатна
бачити межі кожної з батьківських культур. Живучи в
кожній з них, він виступає наче стороннім споглядачем
тієї та іншої. Ця особлива, виділена позиція маргінальної
особистості надає їй світоглядні переваги, водночас не
дає змоги повністю поринути в культуру, позбавляє почуття культурної «партикулярності». Набуття цього почуття передбачає тривалий процес «узвичаєння в культуру»,
соціалізацію особистості.
Маргінальна особистість, яка «ухиляється» в
соціокультурному сенсі, займає межову позицію і в
соціально-психологічному сенсі. Процес соціалізації такої
особистості, очевидно, має певні суттєві відмінності
від процесу формування особистості у традиційному
суспільстві або в сучасному етнічно і культурно однорідному
суспільстві1.
1

Плюснин Ю. М. Проблемы воспитания в условиях межкультурных
взаимодействий / Ю. М. Плюснин // Актуальные проблемы
нравственного воспитания. – Новосибирск : Наука, 1987. – С. 27–36.
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Типологія маргінальності

Ò ипологія

маргінальності надзвичайно
різноманітна. Підставою для розмежування різних видів
маргінальності можуть бути: об’єкт маргіналізації, її походження, добровільність набуття цього статусу.
За об’єктом маргіналізації розрізняють:
1) етномаргінальністъ, яка виникає внаслідок
міграцій у чуже етнічне середовище;
2) соціомаргінальність, яка пов’язана з незавершеністю
переміщення соціальних груп;
3) економічну маргінальність, зумовлена втратою роботи та колишнього матеріального благополуччя;
4) політичну маргінальність, яка зумовлена втратою
загальноприйнятих політичних норм і цінностей
політичної культури;
5) релігійну маргінальність як наслідок відмови від
традиційних конфесій;
6) біологічну маргінальність, яка пов’язана з зміною
параметрів і фізичних можливостей тіла в підлітковому
віці, де відбувається процес втрати, і нового набуття
параметрів власної фізичної цілісності.
За походженням розрізняють:
1) культурну маргінальність – це такий вид
маргінальності, в основі якого є взаємодія двох
ціннісно-нормативних систем культур, що нерідко
конфліктують між собою. Внаслідок цього в індивіда
виникає неадаптованість, невизначеність статусу
та ролі, двозначність ситуації;
2) маргінальність соціальної ролі – цей вид
маргінальності виникає за таких умов: у випадку невдалої спроби входження до позитивної
референтної групи; членство в маргінальних
групах; перебування в ролі, яка міститься між
двома суміжними ролями; соціальні групи, що
функціонують за межами соціальної організації
(наприклад, роми, бездомні тощо);
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3) структурну маргінальність – це маргінальність
соціальних груп, які втратили свої права та
можливість реалізації чи перебувають у дещо
гірших умовах, внаслідок політичної, економічної
та соціальної нерівності.
За добровільністю розрізняють:
1) природну маргінальність, яка пов’язана зі спонтанною соціальною мобільністю; притаманна усім
суспільствам і зазвичай обмежена, не зачіпає основи існуючої стратифікаційної системи;
2) привласнену маргінальність, яка має примусовий
характер і супроводжується зниженням соціального
статусу цілих соціальних груп і прошарків, спричиняє
значні руйнування традиційних соціальних
спільнот, дезінтеграційні процеси у соціальній
структурі, які перетворюють суспільство на аморфну масу, «атомізованих» індивідів. Українському
суспільству значною мірою властива привласнена
маргінальність, в основі якої є радикальні суспільноекономічні та політичні зміни. Такий тип можна також визначити як екстремальний, коли індивіди або
групи позбавляються своїх традиційних соціальних
позицій, що зумовлено війною, революцією, структурними зрушеннями в економіці тощо.

Етнічні маргінали

Íа відміну від більшості інших типів маргінальності етнічний її різновид утворюється за таких обставин:
 колоніальна ситуація – маргінальна група або
маргінальні особи виникають серед завойованих,
колонізованих народів;
 еміграція – люди, які емігрували зі своєї країни,
стають маргіналами;
• змішані шлюби та незаконнонароджені діти.
149

БАГАТОВИМІРНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ РАКУРС
QNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQQNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQNNNQNQQNNNQQNQNQQ

Отож, етнічна маргінальність – розлад у системі
ставлень людини до елементів культури, природного середовища, «природи» людини, які мають етнічне значення
(О. В. Сухарєв)1.
Відповідно, етнічних маргіналів розглядають як
таких, що не мають чітких етнокультурних орієнтацій,
не можуть з упевненістю заявити свою причетність до
певного етносу, до певної культури. Гіперболізуючи свою
позицію, вони іноді називають себе «громадянами світу»
(А. М. Льовочкіна)2.
М. О. Шульга додав до цього визначення таке: «Етнічний
маргінал – це об’єктивно і суб’єктивно проміжний стан людини в системі етнічних відносин, коли особа знаходиться
не просто на межі етнічних культур, а тоді, коли цінності
двох культур несумісні, антагоністичні»3.
Дуже схожим до цього є визначення культурних
маргіналів – це люди, які мешкають за межами території
проживання свого етносу, стають причетними до культури іншого етносу. Представники невеликих народів
живуть на рубежі культур, одна з яких зазвичай вища за
показниками рівня соціально-економічного розвитку або
за престижністю. Ця культурна «граничність» призводить
до відсікання людини від її етнічних коренів і розмивання національного «Я» або національної самосвідомості.
Світогляд і ціннісно-духовні орієнтації особистості залишаються поза певною системою цінностей народу,
його культурою та психологією. Наслідок такої ситуації
– відмова від національно-культурних цінностей, втрата усвідомлення етнічної ідентичності, невизначеність
поведінки та посилення маргіналізації.
1

2

3

Сухарев А. В. Этнофункциональная психология: исследования,
психотерапия / А. В. Сухарев. – М. : Институт этнологии и
антропологии РАН. Координационно-методический центр «Народы
и культуры», 1998. – С. 69.
Льовочкіна А. М. Етнопсихологія : навч. посібник / А. М. Льовочкіна. –
К. : МАУП, 2002. – С. 37.
Шульга М. Маргінальність як криза ідентичності / М. Шульга //
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – № 3. – С. 166–178.
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Особливості етнічного маргінала (за М. О. Шульгою):
 немає власної стійкої системи особистісних
цінностей;
 протиріччя між свідомим і несвідомим;
 протиріччя між потребами та мотивами;
 цілі та установки розмиті, особистісні сенси
невизначені;
 нестійка емоційно-вольова сфера1.
Наслідки етнічного маргіналізму (за М. О. Шульгою):
 переживання ущербності, комплексу неповноцінності, який іноді переростає у комплекс
зверхності, переваги;
 тривожність;
 агресивність, немотивована жорстокість;
 прагнення віднайти опору, стабільність;
 втрата здатності розрізняти моральні та духовні
позиції2.
Етнічний маргінал психічно нестійкий – він прагне
одночасно жити у двох світах, але по-справжньому не
живе в жодному з них. Його духовний світ конгломеративний: від одних цінностей він відцурався, а інші
не увібрав. Звідси переживання ущербності, комплексу неповноцінності, що призводить до агресивності,
немотивованої жорстокості. Маргінал постійно шукає опору, стабільність. Можливим шляхом набуття стабільності
він вважає долучення до якогось авторитету. Іноді комплекс неповноцінності у маргінала переростає у комплекс
зверхності, переваги. Його супроводжує тривожність, він
нерідко втрачає здатність розрізняти моральні та духовні
позиції. Невроз маргінала породжений одночасним виявом прийняття та ворожості до того самого об’єкта,
у визнанні і запереченні тих самих цінностей. Втрата
коренів, моральних і культурних опор робить маргінала
особою з втраченою ідентичністю. Втративши своє «Я»,
1

2

Шульга М. Маргінальність як криза ідентичності / М. Шульга //
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – № 3. – С. 166–178.
Там само.
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він готовий злитися з чужим «Я», яке видається йому
авторитетним. Він сподівається хоча б таким способом
зафіксувати свої суспільні координати, ухопитись за щось
певне, чітке, зрозуміле.
У ситуації етнічних маргіналів перебувають не тільки
вихідці з етнічно змішаних сімей, а й представники
етнічних меншин. Навіть моноетнічні сім’ї з етнічних меншин потрапляють у ситуацію етнічної маргінальності.
Адже формування особи, в тім числі її етнічних якостей,
відбувається не тільки в сім’ї, а й у дитячих, дошкільних
закладах, школі, побутовому середовищі, через засоби
масової комунікації, що прищеплюють особі властивості
культури того етносу, в середовищі якого перебувають.
Об’єктивний етнічний маргінальний статус особи не
обов’язково, не завжди призводить до маргінальності
її етнічної самосвідомості. На особистісному рівні
розв’язання ситуації, коли людина поставлена перед вибором варіанту етнічної самоідентифікації, може втілитися
в різні форми. По-перше, людина може надати перевагу
одному з етносів і самоідентифікуватися з ним (навіть
з тим, до якого не належить жоден з батьків). По-друге,
вона може виявити етнічний нігілізм і не зарахувати себе до жодного з етносів. По-третє, людина може
самоідентифікуватися з двома або навіть трьома етносами, мати подвійну, потрійну етнічну свідомість.
Інакше кажучи, об’єктивні маргінали можуть на
особистісному рівні у сфері свідомості самовиявлятися у
вигляді чотирьох моделей: перша – психологічна, моральна амбівалентність, «розірваність» душі між культурами,
етносами, мовами; друга – самоідентифікація з одним із
етносів; третя – усвідомлення себе космополітом; четверта – самоідентифікація себе з двома, трьома етносами1.
Отже, етнічні маргінали – це етноформи, які значною
мірою вже втратили ознаки своєї колишньої етнічності,
проте ознак нової етнічності достатньо або й зовсім не на1

Шульга М. Маргінальність як криза ідентичності / М. Шульга //
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – № 3. – С. 166–178.
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були. Для міст, наприклад, Східної та Південної України,
де домінуючою є російська мова, маргінальний статус притаманний нещодавнім вихідцям з україномовних сіл. У
фактичному етномаргінальному стані перебувають також
представники більш-менш компактних етнодисперсних
груп, розпорошених серед будь-якого корінного етносу,
які поступово втрачають свої колишні етнічні риси. Ще
більшою мірою це стосується «вкраплених» у корінний
етнос поодиноких етноформ – носіїв рис некорінного
етносу. Велика кількість міжетнічних шлюбів теж сприяє
поширенню явища етнічного маргіналізму. Етнічний
маргіналізм, по-перше, не є необоротним; по-друге, не
завжди й не обов’язково призводить до втрати етнічного
ідентитету. Навіть утрата (або незнання) етнічної мови,
як свідчать дані сучасних етносоціологічних досліджень,
ще не є перепоною для того, щоб людина відчувала
себе представником того етносу, з якого вона походить.
Процес етнічної маргіналізації значною мірою залежить
від внутрішньодержавного, а також міжнародного статусу певного етносу. У колишньому СРСР представники
російського етносу, навіть оселяючись за межами своїх
етнічних територій, практично не перетворювалися на
етнічних маргіналів. Навпаки, певна частина українців перетворилася на таких маргіналів навіть на своїй етнічній землі1.

Особистість маргінальної людини

Ìаргінал зазнає певних особистісних змін,
які вирізняють його серед інших членів суспільства,
культурної чи етнічної групи.
За Р. Е. Парком, маргінал набуває комплексу негативних психологічних ознак2:
1

2

Нельга О. В. Теорія етносу: курс лекцій / О. В. Нельга. – К. : Тандем,
1997. – С. 67–68.
Парк Р. Э. Личность и культурный конфликт // Социальные и
гуманитарные науки. – 1998. – С. 175–191. – (Сер. 11. Социология ;
№ 2).
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•
•
•
•

серйозні сумніви у власній цінності;
невизначеність зв’язків із друзями;
острах бути ізольованим;
хвороблива сором’язливість, самотність і надмірна
мрійливість;
• гіпертрофоване занепокоєння щодо власного майбутнього;
• уникнення будь-якого ризикованого вчинку;
• нездатність насолоджуватися;
• впевненість у несправедливому ставленні навколишніх.
За О. В. Галустовою, людина, яка має маргінальний
статус, має такі психологічні та поведінкові характеристики1:
• не почуває себе повноцінним членом ні в одній з груп;
• часто не має певних соціальних ролей; така
невизначеність може призвести до переживання
негативних емоційних і психічних станів;
• не виправдовує тих рольових очікувань, які можуть
висувати йому обидві референтні групи, оскільки
ці очікування можуть суперечити одні одним і бути
абсолютно несумісними;
• переживає внутрішні конфлікти через неможливість
виконання суперечливих рольових вимог референтних груп;
• страждає від дезадаптації;
• натрапляє на ворожість групи, з якої вийшов, водночас з байдужістю або навіть презирством членів
нової референтної групи.
Особистість маргінала часто формується залежно від
того, яка ідентичність міститься у його внутрішній структурі.
За М. О. Шульгою, існують такі форми вибору етнічної
самоідентифікації в об’єктивних маргіналів – маргіналів зі
змішаних шлюбів2:
1

2

Галустова О. В. Этнопсихология : конспект лекцій / О. В. Галустова. –
М. : Приор-издат, 2005. – С. 123–131.
Шульга М. Національна і політична маргіналізація за умов системної
кризи / М. Шульга // Соціологія, теорія, методи, маркетинг. – 2002. –
№ 1. – С. 5–20.
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1. Особистість надає перевагу одному з етносів і
самоідентифікується з ним (навіть з тим, до якого
не належить жоден з батьків).
2. Особистість виявляє етнічний нігілізм і не зараховує
себе до жодного з етносів.
3. Особистість самоідентифікується з двома або навіть
трьома етносами, має подвійну, потрійну етнічну
свідомість.
У цьому контексті варто згадати і про те, які особистісні
зміни, що призводять до маргінальності, відбуваються в
емігрантів. Еміграція впливає на виникнення маргінального
статусу в емігрантів так:
• у першого покоління емігрантів ще сильні їхні
етнічні корені та національна свідомість, проте
поступово ці люди вимушені проходити процес
соціалізації в новому для себе суспільстві, приймаючи й асимілюючи його культуру, традиції, стереотипи та життєві цінності;
• у наступних поколінь емігрантів (тобто дітей
першого покоління) відбувається зміна системи
цінностей, установок і вони поступово починають
віддалятися від тієї етнічної групи, до якої належали їхні батьки;
• на наступних етапах часто розвивається конфлікт
поколінь, тобто конфлікт між батьками як носіями
культури, традицій і цінностей свого етносу, і їхніми
дітьми, які намагаються наслідувати ту домінуючу
групу, яка існує в цьому суспільстві;
• відбувається «видиме» наслідування «дітьми» культури, побуту та поведінки членів домінуючої групи,
проте вони неохоче погоджуються на визнання за
емігрантами рівноправного членства у своїй групі;
• у підсумку наступні покоління емігрантів виявляються віддаленими від своєї етнічної групи, їх не
прийняли до домінуючої групіи, що і призводить
до виникнення маргінального статусу.
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Расове змішання – це змішання в одній людині двох
(а в деяких випадках і більше) рас через походження від
батьків різної расової належності. Внаслідок змішаних
на расовій основі шлюбів виникають так звані расові
гібриди.
«Расовий гібрид», або метис, – це найбільш очевидний тип маргінальної людини, яка перебуває між двома
расами, має відмінні від своїх батьків фізичні ознаки,
а також поєднує в собі дві окремі расові та національні
Я-концепції і два типи мислення і поведінки. Істотною
характеристикою таких людей є наявність ніби двох осіб
і двох мов, бо саме за допомогою переходу від однієї мови
до іншої відбувається і перехід від однієї особи до іншої.
Внаслідок расового змішання відбувається і культурне
змішання, коли в людині-метисові змішуються дві культури з переважанням пануючої культури.
Фактично, багато досліджень почали фіксувати
існування подібних множинних психологічних систем у мультикультурних індивідів. Наприклад, Дафна
Ойзерман провела чотири дослідження, в яких тестувала арабських і єврейських студентів в Ізраїлі1. Хоча
соціальні, колективістські види ідентичності здавна вважали центральними для багатьох культур цього регіону,
дослідниця припустила, що ці культури охоплюють немало
індивідуалістичних аспектів, враховуючи історію цього
регіону та вплив Британії. У її дослідженні учасники виконували серію тестів, враховуючи оцінки індивідуалізму,
колективізму, громадського й особистого самофокусування, а також міжгрупових конфліктів. В усіх чотирьох
дослідженнях результати виявили, що індивідуалізм як
світогляд пов’язаний з окремими аспектами «Я» і з розмежуванням «Я» і інших, тоді як колективізм пов’язаний
з соціальною ідентичністю, громадськими аспектами «Я»
і підвищеним усвідомленням міжгрупового конфлікту.
1

Oyserman D. The lens of personhood: Viewing the self and others in
a multicultural society / D. Oyserman // Journal of personality and
social psychology. – 1993. – № 65. – Р. 993–1009.
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Обидві культурні групи характеризувалися обидвома видами культурних тенденцій, а це припускає, що
члени цих груп дотримуються індивідуалістичного та
колективістського світогляду в сприйнятті себе й інших.
Внаслідок певних генетичних процесів, які
відбуваються в невеликих популяціях, їхні представники можуть мати багато поведінкових особливостей і
психологічних рис, які в своїй сукупності створюють колорит «національного характеру». Предетермінованість
– генетична зумовленість індивідуально-психічних особливостей, які виявляються і в поведінці, і в психології
особистості, нерідко може бути неявним (несвідомим)
критерієм етнічної ідентифікації. Маргінальна особистість
займає межове положення і в генетичному сенсі: така
людина може мати спадково зумовлені ознаки поведінки
обох батьківських етносів, але не володіти своєрідністю й
унікальністю жодного з них. Людина починає відчувати
себе бастардом, химерою. Таке гранично змінене самосприймання може формуватися вже з підліткового віку,
з часу становлення дитини як особистості1.

Стратегії адаптації маргінальних
груп та особистостей
1. Стратегію адаптації та виживання використовують зазвичай тоді, коли в суспільстві наявна досить
велика маргінальна група людей, які об’єднуються між собою й утворюють своє власне співтовариство з метою виживання. Тут часто створюється своя культура, відмінна
від культури домінуючого етносу, та від культури рідної
етнічної групи. Зазвичай люди, які перебувають у такій
групі, ставляться один до одного з взаємним презирством,
не надають підтримки іншим членам групи, і це врешті1

Плюснин Ю. М. Проблемы социализации маргинальной личности /
Ю. М. Плюснин // Гуманитарные науки в Сибири. – Новосибирск :
Наука, 1994. – Вып. 1. – С. 49–55.
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решт призводить до роз’єднання і окремої асиміляції таких маргіналів у великому суспільстві, оскільки в цій групі
немає етнічної згуртованості.
«Деформація культур» зумовлена тим, що етнічні групи, які взаємодіють, найчастіше перебувають на суттєво
різних рівнях соціально-економічного розвитку. Саме
цією обставиною пояснюється той факт, що етнокультурні
контакти мають здебільшого асиметричний характер:
асиміляційні процеси, які супроводжують запозичення, відбуваються лише в одному напрямі – від етнічних
груп з розвиненою економікою і сучасними політичними
формами до груп менш розвинених у цьому значенні,
традиційних1.
2. Стратегія здійснення професійної діяльності –
це така адаптаційна діяльність маргінала, за якої він
використовує своє становище для набуття певних
спеціальностей, оскільки у нього є знання двох мов і двох
культур. Наприклад, перекладачі, торгівельні посередники, посередницька політична та соціальна діяльність,
педагогічна та просвітницька діяльність.
3. Стратегія розподілу ролей припускає, що
маргінальна особа поділяє своє життя і діяльність на
ізольовані один від одного сегменти, або частини. Це виникнення в житті людини двох абсолютно різних життів,
які не пересікаються між собою. Супроводжується виявленням зайвої обережності та скутості, зумовлених
необхідністю постійного контролю за своєю поведінкою
в кожній з груп.
4. Стратегія втечі, відходу, відступу – дуже поширена серед маргінальних осіб і є відходом від неприємних і
фруструючих ситуацій, пов’язаних із стосунками та вимогами, які пред’являють особі в обох референтних групах.
При стратегії відходу використовують захисний механізм
самообмеження.
1

Плюснин Ю. М. Проблемы социализации маргинальной личности /
Ю. М. Плюснин // Гуманитарные науки в Сибири. – Новосибирск :
Наука, 1994. – Вып. 1. – С. 49–55.
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Ця стратегія адаптації має такі різновиди:
– розрив соціальних зв’язків з однією групою й
«осідання» в іншій, яка висуває менше вимог і
очікувань, в якій вони менш складні для виконання;
– вступ до різних релігійних сект, в яких людина намагається знайти заспокоєння і втекти від
суперечливої ситуації свого маргінального статусу;
– повне присвячення себе науковій або якій-небудь
іншій творчій роботі, яка починає поглинати усі
сили людини, а часу на діяльність в обох групах не
залишається;
– пошук роботи в такій сфері, яка не передбачає
контактування з людьми.
Ця стратегія може мати свої різновиди і серед мультикультурних особистостей (за Девідом Мацумото 1).
Корін Косміцкі вивчала монокультурних і бікультурних
німців та американців, які виставляли оцінки, пов’язані
з психологічними рисами-атрибутами: собі, своїй рідній
культурній групі та групі, до якої вони приїхали 2.
Порівняно з монокультурними індивідами, бікультурні
ідентифікували себе зі своєю рідною культурою,
оцінювали її позитивніше, вважали дві культури менш
схожими одна на одну. Тобто, бікультурні індивіди надавали навіть більшого значення традиційним цінностям
їхньої рідної культури, ніж монокультурні індивіди, які
жили в культурах, що є для них рідними. Як зауважив
Д. Мацумото у главі «Мультикультурні ідентичності»:
«Хоча у членів іммігрантських груп часто формуються
мультикультурні ідентичності, частина ідентичності, що
пов’язана з їх рідною культурою часто відрізняється тривалою традицією і спадщиною»3.
1

2

3

Мацумото Д. Глава 3. Культура и «Я» // Мацумото Д. Психология и
культура / Д. Мацумото. – СПб. : Питер, 2003. – С. 347–350.
Kosmitzki C. Lives across cultures: cross-cultural human development
(5th edition) / C. Kosmitzki, H. W. Gardiner. – Boston : Allyn & Bacon,
2011. – 368 р.
Мацумото Д. Глава 3. Культура и «Я» // Мацумото Д. Психология и
культура / Д. Мацумото. – СПб. : Питер, 2003. – С. 350.
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5. Стратегія утворення авангардних груп виникнення різних співтовариств, члени яких мають маргінальний
статус. Зазвичай ці групи мають міжетнічний і творчий
характер, поєднують людей мистецтва, письменників,
музикантів і представників інших творчих професій.
6. Стратегія самоізоляції від проблем і конфліктів,
пов’язаних з адаптацією маргінала в суспільстві. Ця
стратегія переходить в алкоголізм, наркоманію, неврози
та психози. Невротизм як основна стратегія поведінки та
мислення властивий маргінальній особистості, оскільки
ситуація перебування на межі між двох конкуруючих
культур провокує формування невротичної установки. Найсерйозніші невротичні проблеми з’являються у
тих маргіналів, які занадто сильно ідентифікують себе з
домінуючою групою, бажаючи стати її повноправними
членами, але отримують жорстку відсіч і не приймають до
групи. Чим сильніша відмова групи прийняти маргінала,
тим сильніше особистість переживає різні конфлікти і
вищою є ймовірність формування невротичної установки.
Механізм формування у маргінальної особистості
невротичної установки.
I. Формування у маргінальної особистості почуття неповноцінності, яке ґрунтується на розгляді себе з
позиції домінуючого етносу й розуміння того, що вона не
справляється з вимогами та ролями, які їй пред’являють.
II. Виникнення компенсаторного механізму,
який виявляється в наявності агресивності та інших
психологічних якостей (амбівалентність, невпевненість у
собі тощо).
III. Виникнення сумнівів щодо правильності виконання наданих ролей.
IV. Виникнення страху стати нещасним, страху
самотності.
V. Формування схильності до самоти, безплідного
мріяння, а також критичності та підозрілості в несправедливому до неї ставленні з боку інших людей.
VI. Виникнення серйозних внутрішніх конфліктів
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пов’язаних з тим, що особистість одночасно зорієнтована на
дві референтні трупи, які пред’являють до неї суперечливі,
несумісні вимоги, виникнення труднощів у формуванні
Я-концепції, яка в цьому випадку відрізняється сильною
суперечністю. Це виражається в тому, що маргінал ставиться до себе з повагою тільки тоді, коли члени домінуючої
групи надають йому в цьому підтримку, визнають його
значущість і статус як члена своєї групи, водночас члени
його етнічної групи, до якої він належить на підставі свого походження, відкидають його, а сам він вважає себе
негідним і зневажає себе.
7. Інноваційна стратегія – внесення маргінальними
особами вкладу в різні сфери громадського і соціального
життя, впровадження інноваційних змін у суспільстві. Цей
процес можна екстраполювати на українське суспільство.
Трудова міграція за межі України постає також як спосіб
подолання економічної маргінальності, але у цьому разі не
долається соціальна маргінальність загалом, зокрема може
додаватися її етнокультурний тип. «Через те, що основна
частина трудової міграції за межі України відбувається нелегально та поза сферою регулювання трудових стосунків,
трудові мігранти стають «двічі виключеними»: в країнах
докладання своєї праці вони не можуть ані реально, ані
навіть формально користуватися правами громадянина» .
Майже 16 % українців у пошуках роботи виїхали за
межі України. В 2006 р. 43 % дорослого населення були
переконані, що в їхньому населеному пункті важко знайти будь-яку роботу (у 2005 р. – 46 %). Останніми роками
зростає трудова міграція за кордон; 7 % дорослого населення України уже отримали такий життєвий досвід
(переважно в країнах колишнього Радянського Союзу,
а також у країнах Центральної Європи). Лише 28 %
трудових мігрантів мали законодавче підґрунтя перебування за кордоном. Узагальнений соціальний портрет трудових мігрантів – це кваліфіковані працівники,
різноробочі, підприємці, службовці без спеціальної освіти
та сільськогосподарські працівники.
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8. Лідерство як адаптаційна стратегія етнічних
маргіналів виникає тоді, коли маргінальна особа вирішує
свої внутрішні конфлікти, зумовлені суперечністю та
двоїстістю свого становища, стаючи лідером тих груп,
що зазнають утисків та експлуатації.
Лідерство в такій групі зводиться до такого:
• за наявності в суспільстві можливості вертикального зростання маргінали, які є активними,
енергійними, можуть скористатися цими можливостями для свого просування;
• у маргінальної особистості, зорієнтованої на успішну
адаптацію в домінуючій референтній групі, розвинена сильна мотивація досягнення;
• найбільш поширеною формою завоювання
лідируючого положення у своїй групі є критика
культури домінуючого етносу;
• однією з характеристик лідерів-маргіналів є
здатність бачити реальні недоліки суспільства та
схильність до соціального експериментування;
• такі люди часто відіграють найважливішу роль у
процесі перетворення усього суспільства, беручи на
себе роль соціальних і політичних критиків, оскільки
(як маргінали) бачать ситуацію з обох боків;
• лідери-маргінали багато в чому сприяють формуванню етнічної згуртованості своєї утискуваної
етнічної групи, оскільки вони активні, з широким
кругозором і об’єктивним поглядом на багато речей,
своїм прикладом показують, що ця група нижча за
своїм рівнем, ніж домінуючий етнос.
Виділяється така типологія лідерів-маргіналів:
• міжетнічні маргінали, народжені внаслідок
змішаних шлюбів;
• соціальні маргінали, яких утискають свої ж етнічні
групи, і переживають невдоволення своїм статусом
всередині групи;
• моноетнічні представники поневолених народів,
які живуть у складі великої багатоетнічної дер162
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жави з одним домінуючим етносом, поневолення
може відбуватися різними шляхами: колонізація,
добровільний або насильницький перехід в іншу
державу тощо.
Прикладами маргінальних осіб в історичному масштабі
були Наполеон (корсіканець і наполовину італієць), Гітлер
(австрієць) і Сталін (грузин осетинського походження),
які стали великими харизматичними лідерами країн і
народів, до яких вони спочатку не належали і на ранньому етапі життя вважалися «чужими» для цих суспільств.
QNQNQNQNQNQNQNNQNQ

Ùе Р. Е. Парк

у своїх дослідженнях зазначав,
що крім негативних соціально-психологічних характеристик та функцій, маргінал втілює новий тип культурних
відносин, не лише існує на межі двох культур, а водночас є
їхнім носієм, «чужаком» і «космополітом», цивілізованішою
людиною. Концепцію маргінальної людини Р. Парк насамперед пов’язував із культурною взаємодією, що
складається на новому рівні цивілізації внаслідок глобальних етносоціальних процесів. Маргінальна людина неминуче стає індивідом із ширшим світоглядом, витонченішим
інтелектом, більш незалежними та раціональними поглядами. В сучасному суспільстві людині доводиться опановувати нові професії, здобувати нові навички, види
діяльності, змінювати своє ставлення до соціальних явищ,
розширювати межі свого спілкування.
У сучасних характеристиках маргінальності зазвичай
переважають негативні аспекти. Зокрема, етнокультурна маргінальність пов’язується з втратою попередньої
системи цінностей і невизначеністю нових цінніснонормативних засад існування.

1

1

Маргинальность в современной России : коллективная монография /
[Е. С. Балабанова, М. Г. Бурлуцкая, А. Н. Демин и др.]. – М. : МОНФ,
2000. – С. 5–14.
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ÄÈÒÈÍÑÒÂÎ Â ÄÈÑÊÓÐÑ²
ÑÓ×ÀÑÍÈÕ ÃÓÌÀÍ²ÒÀÐÍÈÕ
ÄÎÑË²ÄÆÅÍÜ
Дитинство на перетині наукових підходів: міждисциплінарний підхід
Дитинство в його історичних виявах
Сучасність дитинства у науковому дискурсі

Дитинство на перетині наукових
підходів:міждисциплінарний підхід

Äослідження проблем, пов’язаних з дитиною та
дитинством як окремими суспільними категоріями, завжди
були і є контроверсійними. Схоже, що літератури (наукової,
публіцистичної, художньої), яка присвячена цій проблемі,
дуже багато. Досить значний масив джерелознавчої бази в
мережі Інтернет. Дослідниками проблем, які пов’язані з дитиною і дитинством, є фахівці різних галузей: соціологи1,
1

Мид Дж. Г. Избранное: Сб. переводов / Мид Дж. / РАН. ИНИОН.
Центр социал. научн.-информ. исследований. Отд. социологии и социал. психологии ; сост. и переводчик В. Г. Николаев ; отв. ред.
Д. В. Ефременко. – М., 2009. – 290 с. – (Сер.: Теория и история социологии); Соціально- економічні проблеми дитинства в сучасному
українському селі / Л. С. Волинець ; Український ін-т соціальних
досліджень. – К. : Академпрес, 1998. – 136 с.
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медики1, психологи2, правники3, політики, педагоги4,
учасники громадських і релігійних організацій тощо. У
своїх дослідженнях вони здебільшого акцентують увагу на загальновідомих фактах без відповідної типології,
синтезу, висновків, механізмів реалізації соціальних,
правових, освітніх програм захисту дитини й дитинства.
Очевидно, що такий підхід зумовлює певний спротив з
боку педагогічної спільноти. Адже дослідження дитинства досить розширене, багатовекторне. Вони концентруються у великий міждисциплінарний сегмент, в якому
містяться різні теоретичні напрями, концепції, моделі,
зв’язки, пов’язані з дослідженням дитинства. Крім того,
дослідження дитинства мають свою динаміку, виростають з певних суспільних і культурних контекстів,
утворюючи все більше науково-пошукових напрямів.
Міждисциплінарний підхід у дослідженні дитинства
стосується інтегрованої методології вивчення проблем,
пов’язаних із життям дітей та їхнім захистом, що формує
1

2

3

4

Спок Б. Дитина та догляд за нею : від народження до підліткового
віку: настільна кн. для батьків / Б. Спок ; пер. В. М. Верховень. –
Х. : Фоліо, 2007. – 671 c.
Селли Дж. Очерки по психологии детства / Д. Селли ; пер. с англ.
А. А. Громбах. – Изд. 3-е, стер.: [репр. изд.]. – М. : URSS. КомКнига, 2007.
– 454 с. – (Из наследия мировой психологии); Уотсон Дж. Б. Психологический уход за ребенком : пер. с англ. / Д. Б. Уотсон ; ред. пер. В. Гурьянов. – М. : Работник просвещения, 1929. – 95 с.; Фрейд З. Психоанализ
и детские неврозы / З. Фрейд. – СПб. : Алетейя, 2000. – 296 с.; Фрейд А.
Психопатологии детства / А. Фрейд ; пер. Я. Обухова. – М. : Nota Bene,
2000. – 223 с. – (Свобода мысли); Эриксон Э. Г. Детство и общество /
Э. Г. Эриксон ; пер. А. А. Алексеев ; науч. ред. А. А. Алексеев. – 2. изд.,
перераб. и доп. – СПб. : Ленато : Фонд «Университет. кн.», 1996. – 592 с.;
Зеньковский В. В. Психология детства : учеб. пособие для вузов /
В. В. Зеньковский. – Екатеринбург : Деловая книга, 1995. – 348 с.
Дитинство в Україні: права, гарантії, захист : (зб. док.) / голов. ред.
В. І. Довженко ; Український ін-т соціальних досліджень. – К. : АТ
«Вид-во «Столиця», 1998. – 290 с.; Левицький О. О. Правова охорона материнства і дитинства згідно законодавства України та країн
ЄС : навч. посіб. / О. О. Левицький ; Українська академія наук,
Івано-Франківський ун-т права ім. Данила Галицького. – ІваноФранківськ : Видавництво теологічної академії, 2008. – 108 с.
Опыт объективного изучения детства / ред. М. Я. Басов ; предисл.
К. Корнилов. – Л. : Государственное издательство, 1924. – 163 с.
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сучасне трактування «дитини в контексті». Ця візія дитинства дає змогу розглядати його як один з пріоритетів
державної політики у багатьох країнах світу. Дослідження
проблем дитинства у сучасних суспільних науках досить часто розглядають як напрям, який значною мірою
полягає у традиційному теоретизуванні та визнанні
великої кількості способів суспільного конструювання та
реконструювання дитинства, залежно від часу та місця,
віку та статті, етнічних і релігійних відмінностей тощо.
Зважаючи на все вищенаведене, сучасні дослідники
повинні дати відповіді на декілька важливих питань. Поперше, як ставитися до праць з проблем дитинства, які були
опубліковані у минулому, аби уникнути їхньої недооцінки.
По-друге, як не піддатися деталізації під час вивчення джерелознавчого масиву праць з історії дитини та дитинства.
Можливі два методологічні підходи. Можна взяти
за основу структурний аналіз, який допомагає охопити значне дослідницьке поле з зазначеної проблематики,
впорядкувавши його згідно з прийнятими аналітичними
категоріями. Інший методологічний підхід полягає в
зосередженні уваги на аналізі досліджень з проблеми дитинства у динамічному аналізі розвитку.
Перший підхід притаманний фундаментальним
дослідженням з проблеми дитини та дитинства таких
зарубіжних дослідників: М. дю Буа-Реймон, Г. Шинкер,
Г. Крюгер1, Б. Сліверський2 та ін. Праці цих авторів є
своєрідним дискурсом проблем дитини й дитинства протягом розвитку людської цивілізації. З цих праць можна довідатись про теоретичні й методологічні контексти
досліджень дитинства й дитиноцентризму (пайдоцентризму, педоцентризму).
1

2

М. du Воіs-Reymond. Childhood Research, the Politics of Childhood
and Children’s Lives in Europe: An Introduction. W.: Childhood in
Europe / М. du Воіs-Reymond, Н. Sünker, Н.-Н. Кгügег. – New-York,
Washington : Peter Lang, 2001.
Śliwerski B. Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu /
B. Śliwerski. – Gdańsk : Pedagogika GWP, 2007. – 240 s.
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Соціологам, соціальним педагогам ближчий другий
підхід – аналіз суспільних контекстів дитинства (Ф. Арієс1,
К. Арнольд, І. Венкен, І. Зіннекер). Йдеться не стільки
про структуру досліджень, скільки про їхній розвиток.
Зокрема, з яких джерел, з яких суспільних, культурних
змін випливають дослідження дитинства, яким соціальним
замовленням відповідають, як сприймаються, яку роль
виконують, які суспільні сили ініціюють, підтримують і
легітимізують ці дослідження.
Очевидно, що за сформульованими питаннями
може приховуватися певна метатеорія щодо ролі науки як динамічної та суспільної структури. Адже вона
розвивається завдяки внутрішнім силам, які пов’язані з
теорією, епістемологією, та зовнішнім, які можуть призвести до різних психологічних і соціологічних обґрунтувань.
Розвиток науки не відбувається ні лінійним, ні накопичувальним способом. Йому властиві стрибкоподібні
зміни, певні граничні переходи у межах різних наук.
У дослідженнях часто виникають нові передумови,
реінтерпретація понять, інші питання й інші відповіді
на них. Старі теорії, концепції, стереотипи не просто
відходять у минуле, але їх поглинають нові. Внаслідок
акумуляції результатів досліджень відбувається корекція
і визначення їхнього напряму.
Інтердисциплінарні переходи, притаманні суміжним
гуманітарним наукам, призводять до появи нових акцептованих суспільством парадигм, до яких входять певні теорії,
категорії, поняття, закономірності, появу яких можна зауважити через наукову революцію та через їхню еволюцію,
яка настала внаслідок суспільно-економічних і культурноосвітніх змін. Саме еволюційний підхід найтиповіший для
досліджень з проблем дитинства. Адже вони виходять з
певного типу мислення про дитину та її суспільну роль.
На це накладається й певна візія педагогіки та
психології. Надзвичайно важливе значення для цих
1

Ariès F. L’enfant et la vie familiale sous l’ancien régime / F. Ariès. –
Paris : Edition su Seuil, 1973. – ХХ – 504 р.
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досліджень мають суспільна й виховна практика. Дитина
й дитинство, з одного боку, перебувають у центрі уваги
суспільства, а з іншого – в новітній історії є події, які створюють відповідний клімат для виокремлення досліджень з
проблем дитини й дитинства в окремий науковий напрям.
Сучасні дослідницькі підходи стосовно вивчення історії
дитинства суттєво різняться, проте їхню основу становлять
три основні групи. Перша – дослідження, які вивчають
матеріальні умови сім’ї в різні історичні періоди1. Ці праці
концентруються передусім на суспільно-економічних
характеристиках сім’ї в різні історичні періоди. Друга
категорія – дослідження, які ґрунтуються на теорії Фройда2.
Їхні авторами – історики психології, які намагаються реконструювати та зрозуміти емоційні та психологічні зміни
у вихованні дітей через призму історичного досвіду. До
третьої групи досліджень можна зачислити праці, які
стосуються політичної та правової політики держави та
суспільства з питань захисту дитинства. На зламі ХХ і
ХХІ ст. все більше істориків намагається досліджувати
дитинство через постмодерністичні теорії, зокрема, проблему значення дітей і дитинства для дорослих.
Значна частина сучасних дослідників дитинства
схиляється до визначення того, що дитинство, як поняття, а не дійсний і матеріальний стан речі, здебільшого є
конструктом, створеним дорослими, який, окрім удаваної
простоти, фактично приховує велику кількість суперечливих спогадів, очікувань і міфів. «Дитинство, винахід
дорослих, віддзеркалює їхні потреби та побоювання тим
більше, чим активніше намагаються це приховати»3.
1

2

3

Вишневский А. Г. Воспроизводство населения и общество: История,
современность, взгляд в будущее / Вишневский А. Г. – М : Финансы
и статистика, 1982. – 287 с.
Фрейд А. Детская сексуальность и психоанализ детских неврозов /
А. Фрейд, З. Фрейд ; ред.-сост. М. М. Решетников. – СПб. : В.-Е. Институт Психоанализа, 1997. – 387 с.
Śliwerski B. Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu / B. Śliwerski. –
Gdańsk : Pedagogika GWP, 2007. – S. 64.
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Як дитинство може стати сконструйованим дорослими? Очевидно, що дитина є певною біологічною дійсністю,
буттям у плоті, яке цілком фізіологічне. Дитина – істота
матеріальна та біологічна. Водночас будь-яка дитина входить у суспільний, мовний, дорослий різностатевий світ,
переповнений історично успадкованими, суперечливими
проблемами. Безпомічне, цілком залежне від людей, немовля нездатне розпоряджатися своїм життям.
Поняття «дитина» стосується «недорослої», «незрілої»
особистості; тоді як поняття «дитинство» більш загальне
й абстрактне і свідчить про статус тих, кого називають
недорослими. Способи створення названого статусу дорослими досить різноманітні. Статус дорослості можна
визначити через фізичну або сексуальну зрілість, інколи
через правову дієздатність чи хронологічний вік.

Дитинство в його історичних виявах

Ñ тан

дитинства перехідний та історично
змінний. В різні історичні часи діти ставали активними
учасниками суспільно-економічного розвитку. У ХІХ ст.
дитячу працю активно використовували у промисловості
та виробництві. Зокрема в Англії її навіть легалізували.
Одначе історичний дискурс засвідчує досить тривале
трактування дитини як особи нижчої суспільної ієрархії.
В Ірландії досить часто «хлопцями» називають неодружених чоловіків, незважаючи на вік, якщо у них немає
власної землі, тому що слово «хлопець» мало досить низький статус у суспільстві, в якому шлюб і спадковість визначали найважливіший соціальний поділ. Поняття «дитина» засвідчувало не тільки фізіологічну незрілість, а й
залежність, безсилість.
Можемо констатувати, що термін «дитинство»
зосереджується головно на стані буття дитиною, не стосуючись до окремо взятої дитини; він передбачає наявність
відмінної, окремої, фундаментально іншої суспільної
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категорії – «дитинства». Ця категорія має значення лише
в контексті взаємовідносин з дорослими.
Дитинство тривалий час не мало чіткого змістовного
визначення. В різних культурах воно мало різні дефініції.
У більшості європейських країн для юнаків перехід у стан
дорослості зумовлювався початком самостійної трудової
діяльності, тоді як у дівчат межею дорослості ставало
заміжжя (або народження дитини), незважаючи на вік,
коли це відбувалося.
Для реконструкції культурно-символічних моделей дитинства та дитини, які існують у культурних
традиціях різних народів, важливим є огляд історичних,
етнографічних, соціологічних, психологічних джерел.
Основою для інтерпретації фактів та явищ зі сфери дитинознавства у різних народів є етнографія. Серед
цих матеріалів особливо виділяються праці польського
етнографа Г. Бігеляйзена (1855–1934) «Мати і дитина в
обрядах, віруваннях і звичаях народу польського»1 та
українського етнографа М. Грушевського «Дитина у звичаях і віруваннях українського народу» з коментарями
З. Кузелі2. Вони охоплюють широкий віковий діапазон: від
вагітності до підліткового віку та мають компаративний
характер. Г. Бігеляйзен розглядав етапи дитячого життя
у різних народів і в різних культурах від найдавніших
часів аж до початку ХХ ст. М. Грушевський опирався
на матеріал (здебільшого зразки матеріальної культури), який зібрав у містечку Суботові та сусідніх слободах
(південна Київщина). За словами З. Кузелі, автор уперше в
1

2

Biegeleisen H. Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach
ludu polskiego / H. Biegeleisen. – Lwów : Ateneum, 1927. – 414 s.
Грушевський М. Дитина в звичаях і віруваннях українського народа / М. Грушевський // Матеріяли з полудневої Київщини. Обробив
др. Зенон Кузеля // Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. –
Львів, 1906. – Т. VІІІ. – С. 1–220; Грушевський М. Дитина в звичаях і
віруваннях українського народа // Матеріяли з полудневої Київщини. Обробив др. Зенон Кузеля // Матеріяли до українсько-руської
етнольоґії. – Львів, 1907. – Т. ІХ. – С. 1–144; Грушевський М. Дитина
у звичаях і віруваннях українського народу / М. Грушевський. – К. :
Либідь, 2006. – 256 с.
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українській етнографії подивився на життя дитини як на
окрему цілість і зібрав широкий матеріал, який охоплював
не лише розвиток і зростання дитини від народження до
парубочого віку, а й всі заходи перед приходом у світ, її
парубочий і дівочий вік на початку статевої зрілості, її
пісні, казки, малюнки тощо. Він не обмежився описуванням звичаїв та обрядів, але глянув глибше у душу немовляти та підлітка, у психологію родичів й оточення, серед
якого зростало молоде покоління і дав дуже пластичний
образ розвитку дитячого тіла й душі. М. Грушевський першим намагався критично глянути на всі прояви дитячого
життя, тому саме від цього дослідження можна датувати
серйозні початки студій над дітьми1.
З. Кузеля так опрацював ці матеріали, що, за словами І. Франка, «до кожного важнішого моменту у студіях
над українською дитиною додавав або пояснення про
етнологічні зв’язки сього моменту з міжнародними чи
місцевими явищами в різних краях і у різних народів,
або реєстри книжок, де говориться про такі самі явища.
Таким способом зроблено все, що може дати сучасний
стан науки для дослідження і вистудіювання тих явищ,
таких многоважних для розуміння традиції і життєвих
звичок народу»2.
Серед етнографічних праць з проблем дитини та дитинства заслуговують уваги також праці М. Дерлиці3,
Н. Заглади4, Д. Лепкого5 та ін. Н. Заглада описала явища
дитячого побуту, тобто «дитячу субкультуру», і зробила це
вперше в українській етнографії. Очевидно, що праця
1

2

3

4

5

Кузеля З. Про студії над дїтьми / З. Кузеля // Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. – Львів, 1907. – Т. ІХ. – С. XVIII.
Франко І. Рецензія на працю «Дитина в звичаях і віруваннях українського народа» / І. Франко // Грушевський М. Дитина у звичаях і
віруваннях українського народу. – К. : Либідь, 2006. – С. 8.
Дерлиця М. Селянські діти. Етнографічний нарис / М. Дерлиця //
Етнографічний збірник НТШ. – Т. 5. – 1898. – С. 121–136.
Заглада Н. Побут селянської дитини. Матеріали до етнології / Н. Заглада. – К., 1929. – Т. 1. – 260 с.
Лепкий Д. Деякі вірування про дитину / Д. Лепкий // Зоря. – 1886. –
№ 15–16. – С. 77–269.
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науковців у цьому напрямі була би пліднішою, якби з середини 30-х років ХХ ст. етнографію не звели до статусу
допоміжної наукової дисципліни та оголосили «буржуазною лженаукою».
Підходи до розуміння дитинства як педагогічної категорії
змінилися тільки протягом останнього часу. Дитинство стали вважати правдоподібним конструктом (у якому досить
часто уява переплітається з особистими спогадами). Цей конструкт репрезентував певну культуру, яка мала нівелювати
відмінності між дітьми – статеві, національні, суспільні,
фізичні тощо. На думку деяких зарубіжних дослідників, конструювання дитинства має історичний характер, тому його
варто розглядати як ідею про те, якими повинні бути діти,
яке це має значення для дорослих через призму суспільноекономічних і культурно-освітніх змін1.
Відтак зацікавлення дитиною та дитинством у науковому світі має свою довготривалу історію. Однак
тільки реформаторський рух «нового виховання», який
виник на зламі XIX та XX ст., увиразнив весь потенціал
внутрішніх сил дитини. На думку відомого шведського
педагога Е. Кей, дитина у XX ст. повинна була врятувати
світ, звільнити людство від воєн, насильства та збудувати
рай на землі. Ключем до цього міфічного світу повинна
була стати наука. Багато видатних вчених – педагогів,
психологів, лікарів, – активно працювали в лабораторіях
Бельгії, Швейцарії, Франції, Німеччини над тим, щоб завдяки науковим методам виховати дитину, вільну від будьяких людських слабостей.
Дитина опинилася у центрі зацікавлень суспільства, її
проблеми почали активно обговорювати у суспільстві. Це
була зовсім інша, ніж раніше, дитина. Вона пробуджувала
надії, росла, мислила, творила. Завдяки «новому вихованню» дитина стала «сонцем, навколо якого оберталися
різні об’єкти та інституції, дитина стала дороговартісною
яскравою зіркою, якою дорослі опікувалися і дбали про
1

Gittins D. The Child in Question / D. Gittins. – Basingstoke : McMillian,
1998.
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неї»1. Видатний педагог XX ст. Януш Корчак про цей
період сказав: «...раптом тієї дитини зробилося багато». Науковці досить часто називають початок XX ст.
«коперниківським переворотом у педагогіці». Саме в цей
період дослідження проблем дитинства вийшли на перший план у педагогічній науці. У них вже не йшлося тільки
про дисципліну, обов’язки дитини, учня. Увагу вчених,
батьків, педагогів привертали передусім такі проблеми:
розвиток дитини, її мислення і творчість. На початку
ХХ ст. виявилась нова якість зацікавлень до дитини з
боку дорослого суспільства – її розвиток.
Нове виховання відкривало дитину, обґрунтовувало
необхідність її розвитку, шукало психологічних ключів
до пізнання людини та засобів її керування. Дитина набула рис людяності, отримавши право бути тим, ким є,
право на повагу до себе. Вона перестала бути людською
вартістю, на яку звертали увагу тільки у майбутньому,
дорослому житті. Дитинство не було вже тільки періодом,
який передував дорослості.
Дитина з’явилася у суспільному просторі з різними
атрибутами дитячого світу: дитяча література, дитяча
культура, дитячий одяг та ін.
Рух «нового виховання», як і багато видатних педагогів
міжвоєнної доби, Януш Корчак, Марія Монтессорі,
Овідій Декролі, Селестен Френе, Елен Кей, Софія Русова,
Станіслав Шацький та інші, зробили все можливе для того,
щоб світ дорослих не тільки сприйняв дитину, а й шанував і цінував її з усіма сильними та слабкими сторонами.
Дитина повинна була отримати гідність, повагу та права.
Ставши осердям, центром сімейного та суспільного життя,
дитина повинна була не тільки освітлювати буденність
щоденного життя, але й давати надію на створення кращого світу через дитину, навколо дитини.
Ці перші дослідження дитинства досить часто
1

Smolinśka–Theiss B. Stulecie dziecka: między mitem a zniewoleniem,w:
W slużbie dziecku – blaski i cienie / B. Smolinśka–Theiss. – Lublin :
Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, 2003. – 240 s.
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ґрунтувалися на наївному сієнтизмі. Прості засоби
діагностики, вимірювання розвитку мислення та мови
повинні були відкрити таємні закономірності розвитку
дитини. Біхевіоризм, нова психологія розвитку захоплювали і давали надію на наукові методи виховання. Віра
в науку перемішувалася з різними міфами про дитину,
батьків, сім’ю. Більше уваги акцентувалося на значенні
біологічних і психологічних чинників у розвитку дитини.
Цей розвиток набув більшого динамізму й еластичності.
У згаданий період досить поширеною була віра в те, що
завдяки відповідним методам розвиток дитини можна
спрямувати у таке русло, яке дасть змогу людині у майбутньому позбутися своїх слабкостей.
Педагогічна течія «нового виховання» за своїм змістом
була досить розмаїтою, де співіснували різні виховні ідеології,
концепції, системи1. Досить часто недооцінювали значення
суспільних чинників, деформувалася роль духовної сфери
та релігійного виховання дітей. З одного боку, виховання
стало прагматичнішим і методичнішим, а з іншого – можна було спостерігати своєрідний романтизм, коли бажане
видавали за дійсне і не було наукового обґрунтування, не
підтверджувалося педагогічною практикою.
Нове виховання відкривало дитину й дитинство.
Дитина стала зіркою у суспільній свідомості, але це була
самотня зірка. Адже досить мало уваги приділялося сім’ї,
матері, вчителеві. Педоцентризм не лише цінував, а й
переоцінював можливості та значення дитини, вибудовував необґрунтовані міфи та візії.
Економічна криза 30-х років XX ст. та Друга світова
війна розвіяли ці міфи. Дитина перестала бути центром
суспільної уваги суспільства. Вона стала сиротою, жертвою насильства, знаряддям винищення цілих народів.
1

Клапаред Э. Психология ребенка и экспериментальная педагогіка /
Э. Клапаред. – М., 1919 – 187 с.; Френе С. Избранные педагогические сочинения / С. Френе ; под ред. Б. Л. Вульфсона. – М. : Прогресс, 1990. – 304 с.; Лай В. А. Экспериментальная педагогика /
В. А. Лай ; пер. с нем. – М., 1912. – 122 с.; Мейман Э. Лекции по
экспериментальной педагогике / Э. Меймае ; пер. с нем. : в 3 ч.
Ч. 1. – М., 1914. – 432 с.
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У другій половині XX ст. проблеми дитинства й дитини знову сфокусувалися у центрі уваги суспільства в
контексті студентських рухів і революцій 60-х років, які
відбулися у західних університетах. Ці молодіжні виступи
протесту були також наступом на закостенілі традиційні
інституції: школу, сім’ю, церкву. В центрі критики опинилася й педагогіка, особливо західноєвропейська соціальна
педагогіка. Альтернативою для домінуючих перед цим
владних освітніх інституцій була емансипація різних
суспільних груп і суспільних меншостей. До них належали, зокрема, жінки і діти.
Дитина знов опинилася в центрі уваги педагогів,
батьків, суспільних діячів. Емансипаційні зміни суттєво
вплинули на діяльність університетів, державних і громадських освітніх інституцій, та на саму педагогіку.
Емансипація відкидала дидактичний формалізм, заперечувала домінування різноманітних статистичних
досліджень з проблем виховання Крім того, проблеми дитинства опинилися в центрі уваги суспільства.
Дослідження дитинства знову актуалізувалися. Нового
змісту набули компаративістичні дослідження у Європі та
в Америці. Тематика дитинства в суспільно-політичному
та культурному контексті сформулювала нові питання,
які були новаторськими та цікавими.
Проте ці ідеї не завжди доходили до науковців і
педагогічної громадськості в Україні, якщо й потрапляли, то через призму критичних праць, в яких домінувала
ідеологічна складова. Не можна говорити про те, що
вітчизняні науковці не мали жодної можливості ознайомитися з педагогічними дослідженнями, які проводили в Західній Європі; йдеться про брак розуміння тих
суспільних процесів і явищ, які сколихнули західний світ
у 60-х роках XX ст. Адже вони належали до суспільних
теорій іншого середовища, які репрезентували інший
методологічний парадигмат.
Молодіжні протести 60-х років збіглися з критикою
існуючої до того часу емпіричної педагогіки. Традиційним
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статистичним дослідженням ставили у провину служіння
тільки провладним інтересам. Крім того, ці дослідження
мали низький рівень практичного застосування.
Альтернативою емпіричної педагогіки стала
емансипаційна педагогіка (лат. емансипація – звільнення
сина з-під влади батька), яка виникла у німецькій
педагогіці як складова критичної теорії (Франкфуртська
школа). Представники цієї школи виступали за критичний аналіз суспільних основ теорії виховання, зокрема
стосовно тих залежностей і суперечностей, які гальмували розвиток молодого покоління. В цей період у
західних країнах з’явилися альтернативні школи, професори, журналісти, митці тощо. Іншою альтернативною
суспільною теорією 60-х років була теорія щоденності
(нім. Alltagstheorie), в основі якої були такі методи
дослідження: герменевтичний та етнометодологічний
аналіз педагогічних явищ. Обидва альтернативні напрями стали базовими в антипозитивістичному переломі, в
гуманітарних науках у Західній Європі. Вони стали основою ренесансу досліджень з проблем дитинства, які значно
активізувались у 80-х роках XX ст. у західноєвропейських
країнах. Фундаментальною категорією цих досліджень
став «дитячий світ» як окрема суспільна форма. У цих
дослідженнях увага зосереджена на феноменології.
Завдяки їй дослідження з проблем дитинства повинні
були набути практичності, природності, зв’язку з життям.
Суспільні трансформації, методологічні й
парадигмальні зміни призвели до виокремлення нової
аналітичної категорії, якою стало дитинство. Водночас
дитинство втратило свою психологічну виразненість,
як це було у часах «нового виховання». На перший план
у 80-ті роки виходять суспільно-культурні та історичні
аспекти дитинства. Така зміна акцентів у наукових
дослідженнях з проблем дитинства була невипадковою. Саме в цей період у гуманістичних науках Західної
Європи домінуючу роль почала відігравати французька
школа історичної соціології. Особливу увагу звертали на
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розвиток людини, й дитини зокрема. Згідно з традицією
цієї школи Середньовіччя почали розглядати як колиску
сучасного суспільства. Найбільш фундаментальна праця
цього періоду – «Історія дитинства» Філіпа Арієса (відомий
французький вчений-соціолог). В перекладі з французької
мови на українську називається так: «Дитина і сімейне
життя у давні часи», хоча у перекладах іншими мовами (англійською, російською, польською) називається
«Історія дитинства» «L’enfant et la vie familiale sous l’ancien
régime» (1973). Автор першим зробив висновок про те, що
категорія дитинства має не лише біологічний (природний)
характер, а й суспільний та історичний. У своїй праці він
доводив, що підходи до трактування дітей були різними
в різні історичні періоди, відповідно, змінним ставало і
поняття дитинства. Ф. Арієс вважав, що в Середні віки
між дорослими та дітьми не було великої різниці. Дітей
частіше трактували як малих дорослих. Дорослих щодо
фізичного розвитку, а не формування окремої особистості,
яка творила особливу суспільну (вікову) групу.
У своєму дослідженні Ф. Арієс зробив висновок про те,
що дитинство не змінювалося. Змінювався культурний
образ дитинства та його місце в сім’ї, школі, суспільстві.
Надзвичайно важливим елементом цієї зміни стало поширення освіти та тісний зв’язок дитинства зі школою.
Вчений був переконаний, що дитинство є твором культури. Саме культура відкрила та створила образ дитини. Дитинство вписується у час. Цей час є історичним і
біографічним. Проте дитинство вписується і в простір:
дому, школи, міста, села, суспільства. Маючи свої межі, дитинство одночасно є динамічною та змінною категорією,
яку творять саме діти. Воно є суспільним світом дитини
через її дитяче мислення, діяльність і досвід. У цих визначеннях простежується теоретичний контекст дитинства, його зв’язок з феноменологією та емансипаційною
педагогікою. Дитина стає активним суб’єктом, який творить свій власний суспільний світ. Вона активно обживає
свій простір: дім, подвір’я, вулицю, школу. Творить
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власне життя, виконує історичну місію. Цей етап нового
бачення дитинства збігається у часі з суспільним рухом
щодо емансипації дитини. Крім того, з боку суспільства
значно посилюється критика сім’ї, школи, виховних й
освітніх інституцій. Головним стержнем цієї критики стає
категорія насильства. З’являються різні альтернативні
погляди на виховання дитини. Суспільний досвід все
тісніше переплітається з наукою, яка не тільки діагностує
суспільні явища та проблеми дитинства зокрема, а й
шукає ефективні шляхи розв’язання. Академічне середовище більшості західних країн активно включається у
підтримку дитячих рухів, ініціює дослідницькі програми,
які мають практичне спрямування. У дослідженнях дитинства домінантною стала категорія ргахіs, яка поєднувала
практику з наукою, уособлюючи суспільну діяльність на
благо сім’ї. Цей етап розвитку досліджень дитинства продемонстрував, з одного боку, посилення уваги суспільства
до проблем дитини, її прав і свобод, з іншого – засвідчив
негативні сторони дитячої ролі: насильство, сексуальні
домагання, експлуатація дитячої праці тощо. Також у цей
період наголошувалось на необхідності розглядати дитину
як активного суб’єкта суспільного життя.
Праця Ф. Арієса мала значний вплив на формування
серед істориків, педагогів, психологів, соціологів нового
способу мислення про дитинство. Історики переконані, що
на розвиток сім’ї та її виховні ідеали у ХVІ ст. вплинули
реформаційні рухи у католицькій церкві та формування
нових капіталістичних суспільно-економічних відносин.
Саме в цей час руйнується феодальний лад у більшості
європейських країн. Нові релігійні вірування (протестантизм) активно почали впливати на мислення людей про
світ, наукові та технічні відкриття призвели до значних
змін у культурі. Виявилась різниця між родинами різних
класових груп, між умовами їхнього життя та ставлення до
дітей. Деякі представники «нового виховання» (О. Декролі,
Д. Демолен) вважали, що до початків нового трактування
європейського виховання у ХVІ ст. причетна революція,
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яка простежувалась у підходах до виховання дитини та
її опіки через призму протестантизму.
Протестантська доктрина зобов’язувала пасторів,
крім релігійної діяльності, провадити ще й навчальну
діяльність серед своєї пастви. Це стосувалось дітей і дорослих. Протестантизм акцентував увагу суспільства на
необхідності не лише вірити в Бога, а й жити згідно з
його заповідями. Батьків закликали щоденно опікуватись
дітьми, виховувати й навчати згідно з християнською мораллю. Радикальні напрями протестантизму – кальвінізм,
пуританство – вимагали від батьків суворості до їхніх
дітей. Будь-який непослух дітей трактували як порушення
релігійних норм. Це стосувалося і дитячих ігор.
Все це дало підстави представникам історичної
психології (Маус, Полок) розглядати суспільні зміни у ХVІ ст.
як такі, що привнесли багато негативу для виховання
дітей і дитинства.
Надзвичайно цінною для об’єктивного вивчення
дискурсу дитинства є дитяча матеріальна культура (забавки, одяг, дитячі речі, дитяча література, присвячені
дітям мистецькі твори тощо) різних історичних періодів.
Вивчаючи її довідуємось, що саме хлопчиків у перше
визнали «дітьми», адже саме завдяки їм у ХVІ ст. розпочався активний розвиток шкільництва. До сьомого року
життя хлопчики та дівчатка носили однаковий одяг –
довгі сорочки (спіднички), без будь-якої білизни. Тільки
з семи років хлопчиків починали одягати в штанці, й
від цього часу їхній одяг ставав цілком відмінним від
одягу дівчат.
Більшість досліджень з проблем історичного розвитку дитинства у Європі пов’язані саме з хлопчиками. Це
пояснюється тим, що у Європі активніше розвивався
середній клас, який суттєво відрізнявся від аристократії.
Змінювалася й візія стосовно родини та її ідеології, яка
зі своїм розвитком все більше диференціювала нові
відмінності між чоловіками та жінками, хлопцями та
дівчатами, дорослими та дітьми, родиною та зовнішнім
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світом. Родинний дім перейшов в опозицію до професійної
діяльності поза його стінами. Водночас стало розвиватись нове розуміння родинної ієрархічності, згідно з яким
жінки та діти все більше ставали залежними від своїх
батьків і чоловіків.
Концепт дитинства, на думку Ф. Арієса, в історичному
розвитку тривалий час приховував існуючий суспільний
поділ з огляду на стать і класову групу. З часом термін «дитинство» став передбачати рівність всіх категорій дитинства незалежно від релігійних, суспільних, економічних,
культурних, національних чи інших особливостей.
Незважаючи на значну кількість критичних зауважень до праці Арієса, немає сумніву в тому, що його
дослідження мали значний вплив на вивчення проблем
дитинства. Завдяки акцентуванню уваги на дитинстві
як історичному конструкті, праця Арієса детонувала
справжній вибух дослідницьких студій із зазначеної проблеми у другій половині ХХ ст.
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. дослідження проблем дитинства зазнало нових якісних змін. Передусім
це стосувалось соціокультурного підходу до вивчення
зазначеної проблеми. Його суть полягала у визначенні того
факту, що існують різні способи буття дитини і різні види
дитинства. Ключовим питанням для сучасного розуміння
поняття дитинства стало з’ясування тези про те, що дитинство не є універсальним, а продуктом культури, і
змінюється залежно від часу та місця.

Сучасність дитинства у науковому дискурсі

Çначний вклад у сучасне розуміння дитинства

у другій половині ХХ ст. зробили психологія та соціологія.
Загалом психологічні студії концентрувалися на дитячій
особистості, тоді як соціологів цікавили діти як суспільна
група. На початку ХХ ст. парадигма дослідження дитини
визначала психологія розвитку. Дитинство розглядали
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як підготовку до дорослості. У процесі цієї підготовки
від стадії дитинства до стадії дорослості діти включаються у процес розвитку, завдяки якому стають на шлях
до раціональної суб’єктивності. Засадничими ідеями
психології розвитку були переконання у природності дитинства та необхідності розвитку конструктивних змін,
які сприяють дозріванню дитини. З огляду на це поступово вибудовувалась концепція дитини як частково
розумової особи або особи, яка розвивається розумово. На
думку видатного психолога Ж. Піаже, «психологію розвитку можна трактувати як дослідження розвитку розумових
функцій у кінцевій стадії». Іншими словами, психологія
розвитку передбачає використання дитячої психології для
розв’язання загальнопсихологічних проблем1.
Психологію розвитку дитини здебільшого репрезентують три теорії. До першої групи входять еволюційні
теорії розвитку, які враховують, що поведінка людини
є результатом діяльності тих самих еволюційних сил, які
сформували поведінку тварин. У теорії еволюційного розвитку досить часто як приклад наводять поведінку тварин, у яких молоде потомство проходить певні критичні
етапи, що настають одразу після народження, коли у них
формується зв’язок з матір’ю. Красномовним у цьому сенсі
виглядає приклад новонароджених каченят, які в цей критичний для них період прив’язуються (у психологічному
сенсі) до будь-якого рухомого об’єкта, який з’являється
в їхньому полі зору. Від цього моменту вони слідують за
ним. Зазвичай таким об’єктом для них є мати-качка (хоча
може бути і курка, гуска і т.д.). Це дало підстави представникам теорії еволюційного розвитку зробити висновок
про те, що у дітей критичний етап проходить так само.
Тобто у цей період у них формується зв’язок з матір’ю,
якщо цей зв’язок формується не природним способом, то
таким дітям загрожують проблеми психологічного розвитку. Через брак досить близького контакту зі своїми
1

Piaget J. Psychology and Epistemology / J. Piaget. – Harmondsworth :
Penguin, 1972. – P. 32.
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матерями на ранньому етапі розвитку існує загроза того,
що вони стануть дисфункціональними дорослими людьми,
особами, схильними до скоєння злочинів, нездатними до
виконання ролі добре підготовлених членів суспільства1.
Інша група теорій психологічного розвитку дитини
представлена теоріями психодинамічного розвитку, основою якого є праці Зигмунда Фройда. Фройд основою
людської поведінки також вважав біологічну складову.
Згідно з його теорією дитинство складається з послідовно
запрограмованих біологічних стадій розвитку, кожну з
яких треба пройти, щоб перейти до іншої. Тільки свідоме
виконання вимог кожної зі стадій забезпечує дитині досягнення повної зрілості у дорослому віці. Будь-які розлади,
які виникають на зазначених стадіях, можуть призвести
до «фіксації» (затримання на етапі розвитку) особи, яка
розвивається. Це може ускладнити успішну підготовку
до дорослого віку.
Третя група теорій, яка досить презентабельна серед
теорій психології розвитку, стосується пізнавального розвитку. Представники цих теорій здебільшого беруть за
основу ідеї видатного психолога Жана Піаже про те, що
всі стадії, через які повинна пройти дитина, пов’язані
з розвитком її мислення та способом пізнання світу. На
думку Піаже, діти зовсім не такі як дорослі, вони мислять
по-іншому. Вони не розуміють ідей і понять, які для дорослих звичні й очевидні.
Спільним для всіх теорій психологічного розвитку дитини є визначення дитини як істоти:
- позбавленої дієздатності, притаманної дорослим,
самостійності, раціональності та відповідальності;
- психологічно та емоційно залежної;
- залежної від життєвого досвіду, брак якого
перешкоджає правильному розвитку дитини.
Досить поширеним у сучасному західному суспільстві
при розв’язанні проблем, пов’язаних з дитинством, є дис1

Bowlby J. Attachment and Loss / J. Bowlby. – London : Hogarth Press,
1969. – Vol. 1.

182

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ЧЕРЕЗ СОЦІАЛІЗАЦІЮ
QNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQQNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQNNNQNQQNNNQQNQNQQ

курс дитячих проблем, – «дискурс потреб». Він однаково
належить до дітей, і до молоді, з тією лише різницею,
що стосовно молоді він стає «дискурсом проблемності».
Розглядаючи дітей і молодь як «тих, що потребують»,
суспільство формує у них очікування того, що дорослі
повинні ними опікуватись через примат їхніх потреб.
Отож, необхідність «розв’язання проблем», які виникають
через потреби дітей і молоді, призводить до трактування їх буцімто вони самі були «проблемами», які потребують «розв’язання». Зі слів відомого західного дослідника
проблем дитинства Вудгіда, концептуалізація дитинства в категоріях «потреб» відображає особливий статус, притаманний молоді у західних суспільствах ХХ ст.
Ця концептуалізація є визначальником поступової
освітньо-виховної орієнтації у роботі з дітьми. Це, на
вигляд нешкідливе і приязне слово, перекладене на мову
практики, виявляється пов’язаним з цілим комплексом
проблем, які стосуються дітей1.
З огляду на сказане постає цілком інша проблема,
пов’язана з диктатом «дискурсу проблем» або, як його ще
називають на Заході, «культурним імперіалізмом», який
формує західні цінності залежно від психології розвитку.
З іншого боку, у зазначений період соціологи активно вивчали питання соціалізації дитини, зокрема пошук
ефективних методів її розвитку, які б дали змогу їй ставати повноцінним членом суспільства, в якому вона живе.
Соціокультурні підходи до вивчення проблем дитинства були предметом тривалих дискусій. Особливо активними були представники школи, яка називалась новою
соціологією дитинства (А. Джеймс, А. Проут). Вони вважали, що дитяча незрілість це біологічний факт, але спосіб
розуміння цього факту і значення, яке йому надається, є
уже фактом культурним2.
1

2

James A. Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary
Issues in the Sociological Study of Childhood / A. James, A. Prout. –
London : Farmer, 1997. – Р. 7.
Ibid. – Р. 7.
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А. Джеймс і А. Проут, проаналізувавши більшість
досліджень, присвячених проблемі дитинства, сформулювали парадигму цих досліджень. Визначальні риси цієї
парадигми такі:
- розуміння дитинства як суспільного конструкту;
- трактування дитинства як змінної категорії;
- необхідність проведення окремих студій із проблем,
пов’язаних із дітьми та їхньою культурою з урахуванням їхньої специфіки;
- визнання дітей активними суб’єктами суспільних
процесів.
На думку соціологів О. Рітча та М. Колара, соціологія є
ключовим поняттям у соціологічному підході до вивчення
проблем дитинства. Синонімом цього процесу може бути
акультуризація, якщо цей термін має на увазі набуття дітьми
культури людського колективізму через колектив, у якому
вони перебувають. Вони вважають, що не можна розглядати
дітей як таких, що готові до участі в дорослому житті, а лише
як таких, що мають потенціал, який допомагає поступово
перейти на комунікацію зі світом дорослих.
У межах соціології, психології, етнографії проблеми дитинства стали предметом зацікавлень І. Кона1. Вважаючи,
що багатогранність дитинства потребує багатовимірного
дослідження, образи дитинства варто, на думку вченого,
розглядати:
– естетично – як демонстрацію можливостей того чи
іншого художнього напряму, стилю «романтична
дитина» на відміну від «просвітницької»;
– соціологічно – як відображення класових, станових, екологічних та інших особливостей стилю життя та виховання; «міське» дитинство – на
відміну від «сільського», «селянське» – на відміну
від «поміщицького», «буржуазне» – на відміну від
«пролетарського»;
1

Кон И. Социологическая психология / И. Кон. – М. : Московский
психолого-социальный институт ; Воронеж : Издательство НПО
«МОДЭК», 1999. – 560 с.
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–

психологічно – образи дитинства як втілення різних
психологічних, особистісних типів;
– ідеологічно – зацікавлення дитинством найяскравіше
зображене у тих письменників, які найбільше віддані
ідеї давнини, ґрунту, патріархального укладу;
– біографічно – як відображення індивідуальних рис
характеру та біографії автора;
– історично – еволюція образів дитинства та реального становища дітей від XVIII до ХХ ст;
– етнологічно – «північноамериканське дитинство» –
на відміну від «мексиканського» чи «німецького»1.
Модель суспільного розвитку дитинства акцентує увагу не стільки на тому, чим є дитина за своєю природою,
скільки на тому, чого суспільство природно вимагає від
дитини. Термін «соціалізація» дослідники часто вживають
для визначення процесу, через який діти, а в деяких випадках і дорослі, вчаться пристосовуватись до суспільних
норм і правил2.
З середини 70-х років соціологи дитинства та суспільні
політики стали обстоювати думку, що діти не лише потребують задоволення потреб. Діти мають власні турботи
та запити. Отож, було сформовано ще один поширений
у західному суспільстві дискурс «прав дитини», в основі
якого – передусім розуміння дітей як громадян, які мають
громадянські права.
Перехід від «дискурсу потреб» до «дискурсу прав»
призвів до визнання дітей суб’єктами суспільних процесів,
здатних діяти на власний розсуд, здатних мати свій голос
стосовно того, що робиться для них і з ними.
Важливою віхою для аналізу досліджень дитинства
стало завершення ХХ – початок XXI ст. Адже завершува1

2

Кон И. Социологическая психология / И. Кон. – М. : Московский
психолого-социальный институт ; Воронеж : Издательство НПО
«МОДЭК», 1999. – С. 436.
Goslin D. Handbook of Socialization Theory and Research / D. Goslin. –
Chicago : Rand McNally, 1969; Danziger K. Readings in Child Socialization / K. Danziger. – Oxford : Pergamon, 1971; White G. Socialization /
G. White. – London : Longman, 1977.
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лося століття, яке, за визначенням Елен Кей, мало стати
«століттям дитини». У цей час відбулось багато заходів,
на яких обговорювали проблеми дитини й дитинства.
Світовий конгрес дитинства, великомасштабні наукові
конференції були чудовою нагодою для підбиття підсумків
різних заходів і досліджень, пов’язаних з дитиною й дитинством. Можна виділити головне підґрунтя цих досліджень,
засадничі ідеї якого полягали у тому, що: 1) дитинство
стало суспільною категорією; 2) дитинство є важливим
чинником, який урізноманітнює суспільні процеси; 3) дитячий світ і дитячі відносини мають свою специфіку й
потребують спеціального методологічного підходу; 4) діти
є активними конструкторами власного життя.
Сучасні педагоги, зокрема Єнс Квортруп1, звертають
увагу на досить поширені останнім часом парадигмати дослідницьких студій дитинства, які відображені у
різних типах досліджень. На першому місці перебувають
порівняльні дослідження. Вони показують дитинство у
різних часових і територіальних перспективах. Серед них
досить розвинутими, зокрема на Заході, є дослідження
історії дитинства та етнопедагогічні засади виховання
дитини у різних країнах, культурах і цивілізаціях. До
другого типу належать студії над біографією (життям)
й соціалізацією дитини й дорослого. Дослідження цього типу мають здебільшого теоретичну спрямованість.
Вони стосуються психологічних теорій розвитку людини
протягом усього життя, в якому зосереджується дитячий
і дорослий досвід життєвого періоду. В цьому випадку
поєднуються елементи дитячої соціології з освітою дорослих, аналізуються зв’язки між шкільним життям дитини
та її майбутніми професійними й суспільними ролями. В
іншій перспективі біографічні дослідження стосуються
й екологічних теорій розвитку дитини. Життя людини
проектується на пересічній вертикальній біографічній
(життєвій) і горизонтальній осі, яка ілюструє життєве
1

Quortrup J. Soziale Definition der Kindheit / J. Quortrup // Handbuch
der Kindheitsforschung. – Luchterhand, 1993. – 121 p.
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середовище або так звану екологічну нішу. Третій
тип досліджень дитинства, поряд з біографічним та
історичним аналізом, перебуває на пограниччі педагогіки,
соціальної роботи та суспільної політики. Сюди належать
різні соціологічні опитування, рапорти, регіональні й
міжнародні програми, які стосуються соціального становища дитини, умови її життя та правового статусу.
Здебільшого ці дослідження спрямовані на те, щоб сформувати ефективну політику влади щодо проблеми дитини
й дитинства. Зокрема, першочерговим завданням цих
досліджень стала розробка індексу людського розвитку
та способів розв’язання соціальних проблем, пов’язаних з
дітьми і дитинством. Педагоги зосереджують увагу найперше на інтерпретаціях суті виховання. Розглядаються
три моделі, які окреслюють відносини між концепцією
дитини й виховними завданнями. Перша так звана модель дефіцитів, яка концентрується на тому, чого дитині
бракує, чого ще немає, або що очікується. Друга – модель
рівності, спільноти, партнерства та діалогу дорослого
з дитиною. Ця рівність є одночасно взаємним обміном
почуттями, знаннями, досвідом між дітьми та дорослими. Складно говорити про симетричність цих відносин,
але кожен з учасників є у ній суб’єктом. Третя модель
– відірвана від світу дорослих. Дитина є автономною. Її
розвиток – це результат її власних планів, виборів і дій.
Інколи цю модель ще називають самовихованням або
самосоціалізацією. Отже, можемо констатувати, що зі
зміною моделі дитини та дитинства змінюються концепції
та методи виховання. Змінюється також виховна практика, методологія дослідження, а також різні нарації дитинства. Які перспективи майбутніх дослідницьких студій
з проблем дитини і дитинства?
Зазнає змін найперше сам суб’єкт досліджень. Адже
це вже не тільки дитина – людина, людська особистість,
яку розглядають з філософської, релігійної чи психологопедагогічної перспективи. Це не тільки творча, активна
дитина, це також суспільно-культурна категорія – ди187
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тинство. Сучасні дослідження зорієнтовані на дітей як
суспільну групу, чи суспільну меншість. З одного боку, ця
генерація характеризується певним спільним досвідом і
цінностями, а з іншого – вона не є однорідною. Діти, так
само як і дорослі, є суспільною групою. Не існує абстрактних дітей. Є хлопчики, дівчатка, бідні, багаті, сільські,
міські, хворі, здорові, діти мігрантів, безпритульні і т. д.
Кожна з цих груп має свої проблеми, власно вибудовує
своє життя та планує майбутнє.
Дитинство поступово втрачає міфологічний образ. Діти
все більше позбуваються захисту і привілеїв. Дитинство
перестає бути періодом, який передує дорослості. Діти
інтегруються в дорослі структури і мають у них свої завдання: будують власне життя, використовують різні засоби у сім’ї та в середовищі, в якому живуть, пізнають
наслідки власних дій, вчаться відповідальності. У них стає
все менше дитинства і більше громадянськості.
Змінюється простір дитинства. Сучасну дитину бачимо все більше не тільки вдома, у сім’ї, а й у публічній сфері.
Зокрема в політиці, економіці, релігії, культурі тощо. З
одного боку, ця публічна сфера стала відкритою для дітей,
а з іншого – дослідники дитинства звертають увагу на те,
що дитина у цій сфері поводиться як доросла людина, дорослий споживач, дорослий пасажир і т. д.
Одначе для дітей існує й призначена тільки для них
публічна сфера, яка відокремлена від світу дорослих.
Ця сфера створена тільки для них, вона має притаманні
тільки їй норми та правила. Такою інституцією є школа.
Сучасне дитинство все більше переміщується з сім’ї в бік
школи. Загалом школа залишається традиційною, консервативною інституцією, яка не схильна до швидких
змін у системі навчання та виховання. Це може видаватися парадоксальним явищем, але цей консерватизм
одночасно можна трактувати як сильний бік школи.
Саме завдяки йому школа протягом тривалого часу здатна зберігати свій типовий характер, клімат, суспільну
ієрархію стосунків, притаманних учням і вчителям. Школа
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культивує традиційний характер дитинства, стає його
фундаментом. Саме школа разом з сім’єю залишаються
найважливішими інституціями, які опікуються проблемами дитини й дитинства.
Змінюється також час дитини та дитинства. Це
стосується історичного та реального часу. Абстрактна,
глобальна дитина живе у світі необмежених можливостей.
Нові медіа, візуалізація образів допомагають дитині досить легко пересувати часовий вектор. З іншого боку,
конкретна дитина належить до певної культури та певного
часу. Це може бути дитина, яка пережила війну, кризу,
гуманітарну чи економічну катастрофу тощо. Не можна
зрозуміти дитинство поза його часовим контекстом.
Змінюється вікова періодизація дитинства. Традиційне
дитинство трактували через призму психологічних
категорій. Воно належало до етапів розвитку дитини.
Підлітковий період вважали закінченням дитинства.
Після нього наставав етап молодості. Проте у сучасних
педагогічних дослідженнях є ще одна категорія суспільного
віку: 9–11 років – період входження дитини до суспільного
життя.
Останнім часом європейські програми, заходи Ради
Європи, ЮНЕСКО, які спрямовані на суспільну політику
стосовно дитини та дитинства, акцентують увагу на протилежних вікових межах дитинства. Особлива увага зосереджена на періоді, який пов’язаний з народженням дитини та першими місяцями її життя, а також на пізньому
дитинстві на межі переходу до дорослості (у цьому випадку дитинство трактують як соціальний статус осіб,
залежних від сім’ї). Обидва періоди дитинства, найбільш
ранній і найбільш пізній, привертають увагу сучасних
дослідників. Перший з них пов’язаний із європейськими
програмами позитивного батьківства, натомість інший
відображає найактуальніші риси сучасного дитинства. У
ньому простежується автономія дітей, їхні проекти та плани на майбутнє, формується власний світогляд. У пізньому
дитинстві увагу дослідників привертають такі проблеми:
189

БАГАТОВИМІРНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ РАКУРС
QNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQQNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQNNNQNQQNNNQQNQNQQ

соціалізація сім’ї, адаптація молодої людини у соціум через
творення власного життя та внесення індивідуального й
колективного вкладу у суспільні зміни.
Можна дискутувати стосовно того, як чергові зміни
та переломні етапи людського буття відображають погляд
щодо наявності дітей у процесах суспільного розвитку
та їхня участь у всьому, що робиться для дітей і заради
дітей. Можуть також виникати питання щодо наявності
цих тенденцій у наукових дослідженнях та академічних
дискурсах дитинства. Однак найскладнішим завданням
залишається з’ясування того, наскільки ці переломні
етапи, зміни й тенденції належать до цього вибраного
дослідницького поля, наскільки вони відображають і характеризують закономірності розвитку суспільних наук і
парадигмальні зміни в вихованні.
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Вітчизняний контекст дослідження проблеми дорослішання
Сепарація як інтрапсихічний процес дорослішання
Міжособистісний підхід до розуміння сепарації

Вітчизняний контекст дослідження
проблеми дорослішання

Ì и досліджуватимемо західну концепцію
сепарації – індивідуацію. Намагатимемось з’ясувати,
що ця теорія недостатньо опрацьована у вітчизняній
психології, натомість добре методологічно та теоретично
досліджена на заході, що робить її достатньо плідним джерелом розуміння та вивчення феноменів перехідного віку.
Відтак автори сучасних вітчизняних досліджень
М. І. Алєксєєва 1, А. В. Андрейко 2, Н. В. Брагіна 3,
1

2

3

Алексєєва М. І. Взаємодія батьків і дітей в сім’ї як виховний чинник /
М. І. Алексєєва // Наукові записки Інституту психології ім. Г. С.Костюка АПН України. – К., 2000. – Вип. 20. – Ч. 1. – С. 24–30.
Андрейко А. В. Батьківські настановлення як психологічний чинник
формування життєвого сценарію особи / А. В. Андрейко // Проблеми
загальної та педагогічної. – К., 2007. – Т. ІХ, ч. 1. – С. 16–21.
Брагіна Н. В. Вплив сім’ї на формування життєвого шляху особистості /
Н. В. Брагіна // Наукові записки Інституту ім. Г. С. Костюка АПН
України. – К. : Главник, 2005. – Вип. 26, Т. 1. – С. 149–154.
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Н. В. Власова1, Т. С. Гурлєва2, М. І. Дунаєва3, І. М. Ковальчук4, розглядаючи перехідний вік, наголошують на
важливості інтеграції почуття дорослості й головним
завданням підлітково-юнацького віку вважають набуття
зрілості у фізіологічному та психологічному, соціальному
та духовному розумінні. На їхню думку, цьому сприяють
тілесні зміни, розвиток абстрактного теоретичного мислення, рефлексії, що допомагає більш об’ємно побачити
інших людей та світ загалом, спланувати власні дії, досягти якісно іншого результату, виконуючи поставлені
завдання. Ступінь зрілості молодої людини вітчизняні
автори переважно оцінюють за такими психологічними
ознаками: досягнення стійкої, стабільної, диференційованої
Я – концепції, яка охоплює розмежування Я-реального
та Я-ідеального (Т. С. Гурлєва); перехід від керованої
поведінки до саморегуляції (М. І. Дунаєва, М. І. Алексєєва);
формування смислових, ціннісних способів саморегуляції
(С. Д. Максименко5); розвиток таких особистісних рис:
самостійність, відповідальність, дисциплінованість та
ініціативність (С. С. Доскач6); досягнення емоційної та
1

2

3

4

5

6

Власова Н. В. Аналіз соціально – психологічних особливостей
взаємин батьків і дітей юнацького віку / Н. В. Власова // Збірник
наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. –
К., 2009. – Т. ХІ, Ч. 3. – С. 78–89.
Гурлєва Т. С. Розвиток автономної відповідальності у підлітка:
аргументи «ЗА» / Т. С. Гурлєва // Практична психологія та соціальна
робота. – 2006. – №4. – С. 4–9.
Дунаєва М. І. Вплив моделей внутрішньосімейних відносин
на особистість підлітка / М. І. Дунаєва // Актуальні проблеми
психології. – К. : Логос, 2007. – Т. 7, Вип. 13. – С. 227–231.
Ковальчук І. М. Сімейні взаємовідносини й особливості соціалізації
дитини / І. М. Ковальчук // Проблеми загальної та педагогічної
психології. – К., 2006. – Т. VІІІ, Вип. 1. – С. 171–176.
Максименко С. Д. Генезис существования личности / С. Д. Максименко. –
К. : Из-во ООО «КММ», 2006. – 240 с.
Доскач С. С. Психологічні особливості розвитку внутрішньої позиції дорослого у підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. психол. наук : спец. 19.00.07. «Педагогічна та вікова психологія» / С. С. Доскач. – Івано-Франківськ, 2008. – 20 с.
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когнітивної диференційованості у стосунках з іншими
(Н. П. Демидюк1, Л. П. Пономаренко2).
Cьогодні в російсько-україномовних публікацях
термін сепарація справедливо використовують серед
психоаналітично скерованих, проте ширшому науковому
загалу невідомий. Багато вітчизняних дослідників, на праці
яких ми покликалися на початку, а також І. М. Лєонова3,
Н. О. Рождєствєнская4, Т. А. Рябовол5 серед головних причин проблемного розвитку дитини називають недостатній
рівень рефлексії батьками індивідуальних психологічних характеристик дитини, невизнання її індивідуальної автономії,
нездатність сприймати дитину як психологічно окрему
істоту, однак вони не послуговуються тією чи іншою теорією,
яка б засвідчувала існування зв’язку між батьківським ставленням та особливостями автономізації дитини.
Розглянути явище психологічної недиференційованості
в контексті батьківського ставлення намагалися
Л. П. Пономаренко6, Н. П. Демидюк7, E. Т. Соколова8,
1

2

3

4

5

6

7

8

Демидюк Н. П. Близькість як феномен самодефиренціації: вітчизняна специфіка / Н. П. Демидюк // Актуальні проблеми психології. –
К., 2009. – Т. 3, Вип. 6. – С. 168-179.
Пономаренко Л. П. Влияние специфики семейных отношений
(эмоциональной недифференцированности) на формирование
личностных особенностей / Л. П. Пономаренко // Актуальні проблеми психології. – К., 2008. – Т. XV, Ч. 2. – С. 157–164.
Леонова І. М. Головні підходи до аналізу проблеми батьківського ставлення / І. М. Леонова // Актуальні проблеми психології – Т. Х, Вип. 15.
– К. : ДП «Інформаціно – аналітично агентство», 2009. – С. 286–296.
Рождественская Н. А. Негармоничные стили семейного воспитания и восприятия родителями своих детей / Н. А. Рождественская,
А. В. Разумова / Вестник МГУ. Психология. – 2002. – № 2. – С. 48–55.
Рябовол Т. А. Роль емпатії у процесі соціальної адаптації людини /
Т. А. Рябовол // Наукові записки Інституту психології імені Г.С.Костюка
АПН України. – К. : Нора-прінт, 2004. – Вип. 24. – С. 294–300.
Пономаренко Л. П. Влияние специфики семейных отношений
(эмоциональной недифференцированности) на формирование
личностных особенностей / Л. П. Пономаренко // Актуальні проблеми психології. – К., 2008. – Т. XV, Ч. 2. – С. 159.
Демидюк Н. П. Близькість як феномен самодефиренціації: вітчизняна специфіка / Н. П. Демидюк // Актуальні проблеми психології. –
2009. – Вип. 6. – С. 178.
Соколова Е. Т. Аффективно – когнитивная дифференциированость /
интегрированость как диспозиционный фактор личностных и
поведенческих расстройств // Вопросы психологии. – 2005. – №4. –
С. 151–166.
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які зазначали, що велика кількість людей звертається
у психологічну консультацію, бо переживали значні
труднощі в усвідомленні себе як психологічно окремого
індивіда, нездатні відмежувати власні переживання та потреби від переживань і потреб іншого, виявляють злиття
емоційних і когнітивних проявів психічного життя, мають
погану здатність до саморегуляції та адаптації до нових
ситуацій, виявляють риси пасивності, залежності, часто
звертаються до наративного «ми». Автори, опираючись
на теорію сімейних систем М. Боуен, подали дотичний за
змістом до сепарації концепт психологічної диференціації.
Цей концепт був операціоналізований та опрацьований
у відповідній методиці дослідження «Я-диференціація»
(Пономаренко Л. П., 2008). У психологічній практиці і в
емпіричних дослідженнях існує інтерес до теоретичних
концепцій, які окреслюють та поглиблюють розуміння
феноменів дитячо – батьківських взаємин, які сприяють чи, навпаки, перешкоджають розвитку автономного,
диференційованого Я дитини.
Теорія сепарації на сучасному етапі – найпродуктивніше
джерело, до якого звертається значна кількість дослідників
за поясненням описаних феноменів. Також вона інтегрує
багато теорій, якими активно послуговуються і у
вітчизняній психології, як от теорія розвитку ідентичності
Е. Eрісон, теорія становлення системи саморегуляції
E. Дечі та Р. Раян, теорія диференціації в сімейній системі
М. Боуен. Вважається, що це паралельні процеси: досягнення автономії пов’язане з досягненням цілісної,
диференційованої ідентичності та розвитком системи
автономної регуляції. Автори сучасних англомовних наукових джерел, які систематизують підходи до розуміння
динаміки психологічного розвитку в підлітковомуюнацькому віці (Дж. Холмбек з колегами1, Р. Лернер та
1

Holmbeck G. Parenting adolescents / G. Holmbeck, R. Paikoff,
J. Brooks-Gunn; gen. ed. M. H. Bornstein // Handbook of Parenting. –
Vol. 1. – Mahwah, NJ : Erlbaum, 1995. – Р. 91–118.
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Л. Стейнберг1, E. Maкобі та Дж. Мартін2, Д. Мошмен3,
Дж. Сметана з колегами 4), активно послуговуються
термінами та поняттями теорії сепарації – індивідуації,
що також свідчить про її теоретичну потужність і практичну значимість.
Зауважимо, що дослідники визначають сепарацію
дещо відмінно, акцентуючи або на інтер- , або на
міжособистісній природі цього феномену (що розглянемо
далі). Інтегруючи ці погляди, Дж. Френк з колегами5 та
M. Чарлз з колегами6 пропонують розуміти та визначати
сепарацію як взаємопов’язаний інтер- та інтрапсихічний
процес, такий що відбувається у внутрішньому психічному
житті та на рівні міжособистісних стосунків, протягом
якого індивід починає переживати себе як автономну
істоту.
Починаючи з 80-х років ХХ ст., було зроблено багато спроб операціоналізувати поняття та розробити методики дослідження сепарації (Дж. Хофман7, Дж. Левін
1

2

3

4

5

6

7

Lerner R. Handbook of adolescence psychology / R. Lerner, L. Steinberg. –
2nd ed. – New Jersey : John Wiley and Sons inc., 2004. – 852 p.
Maccoby E. Socialization in the context of the family: Parent-child
interaction / E. Maccoby, J. Martin ; gen. ad. E. M. Hetherington //
Handbook of child psychology. Socialization, personality, and social
development. – New York : Wiley, 1983. – P. 5–l0l.
Moshman D. Adolescent psychological development: rationality,
morality, and identity / D. Moshman. – New Jersey, London : Lawrence
Erlbaum Associates, Inc., 2005. – 174 p.
Smetana J. Adolescent development in interpersonal and societal
contexts / J. Smetana, N. Campione-Barr, A. Metzger // Annual Review
of Psycholology. – 2006. – № 57. – P. 255–284.
Frank J. Young Adults’ Perceptions of Their Relationships With Their
Parents: Individual Differences in Connectedness, Competence and
Emotional Autonomy / J. Frank, S. Laman, B. Avery // Developmental
Psychology. – 1988. – Vol. 24, No. 5. – P. 729–737.
Charles M. Repetition of the Remembered Past: Patterns of Separation –
Individuation in Two Generations of Mothers and Daughters/
M.Charles, J.Frank, S.Jacobson, G.Grossman// Psychoanalytic
Psychology. – 2001. – Vol. 18, No. 4. – Р. 705–728.
Hoffman J. Psychological Separation of Late Adolescents From Their
Parents / J. Hoffman // Journal of Counseling Psychology. – 1984. –
Vol. 31, No. 2. – P. 170–178.
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з колегами1, С. Гавазі та I. Сабателлі, Л. Стейнберг та
Р. Сільверберг2, Д. Лепслі з колегами3), які активно використовують у емпіричних дослідженнях, деякі подано
в цьому огляді. C. Хейнікс та Дж. Мінте з колегами, а
також Дж. Сільверман висунули гіпотезу про існування
робочої моделі сепарації – індивідуації разом з робочою моделлю прив’язаності, описаної Дж. Боулбі та
опрацьованої М. Айнсворд і M. Майн, яку обговорюють у
психотерапевтичній практиці.
Отже, мета нашого дослідження – подати західну
концепцію сепарації – індивідуації історично на матеріалі
сучасних досліджень. Це, на нашу думку, дасть змогу
ретельніше підійти до розуміння та вивчення феноменів
перехідного віку загалом, і зокрема, що стосується змін у
дитячо – батьківських взаєминах, набуття молодою людиною особистісної автономії.

Сепарація як інтрапсихічний процес
дорослішання

ßкщо звернутися до історії виникнення поняття сепарації – індивідуації, то вперше його окреслила
М. Maлєр4. Автор припустила, що дитина з народження
перебуває в стані симбіотичного злиття з мамою і лише
з часом починає усвідомлювати власну окремість від
неї. Процес сепарації вона розуміла як усвідомлення та
інтеграцію у психічне життя факту тілесної та психічної
1

2
3

4

Levine J. The separation – individuation test of adolescence / J. Levine,
C. Green, T. Millon // Journal of Personality Assessment. – 1986. –
№ 50. – P. 123–137.
Цит. за: Levine J.
Lapsley D. A factor analytic and psychometric examination of pathology
of separation-individuation / D. Lapsley, M. Aalsma, N. Varshney //
Journal of Clinical Psychology. – 2001. – Vol. 57, Is. 7. – P. 915–932.
Mahler M. The psychological birth of the human infant: Symbiosis and
individuation / M. Mahler, F. Pine, A. Bergman. – New York : Basic
Books, 1975. – 307 р.
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окремості після поступового послаблення відчуття єдності
та злиття1. М. Maлєр вважала, що людина має вроджену
схильність до цього процесу через певні біологічні причини і потреби розвитку. Процеси сепарації та індивідуації
вона розглядала як такі, що супроводжують один одного:
з поступовим розвитком у напрямі сепарації відбувається
все більша індивідуація – поява індивідуального Я, тобто
набуття та усвідомлення людиною її індивідуальних
особливостей. В опрацьованих теоретичних джерелах
можна натрапити на часте вживання термінів сепарації
та сепарації – індивідуації на позначення тих самих
психологічних феноменів, тому надалі використовуватимемо більш ємкий термін сепарації, натомість вкладаючи
в нього сенс обох слів.
Психоаналітичний словник 2, апелюючи до теорії
М. Maлєр, подав визначення процесу сепарації як
інтрапсихічного процесу, який входить до структури процесу сепарації – індивідуації, в котрому індивід
набуває відчуття себе як самостійної та незалежної від
об’єкта цілісності. Варто зазначити, оскільки класична
психоаналітична теорія схильна розглядати феномени
внутрішньопсихічного життя індивіда, то в наведеному визначенні наголос зроблено саме на інтрапсихічній
реальності. У пізніших тлумаченнях цього терміна, акцент зміщується від процесів інтапсихічної реальності
до феноменів міжособистісної взаємодії. Щодо поняття
об’єкт, то в психоаналітичній теорії об’єктних стосунків
термін введений на позначення не реальної людини,
з якою відбувається безпосередня взаємодія, а того
внутрішнього образу, що формується на перетині впливів
актуальної взаємодії, попереднього досвіду стосунків і
1

2

Малер М. Процесс сепарации – индивидуации и формирования
идентичности [Электронный ресурс] / М. Малер, Д. МакДевитт //
Журнал практической психологии и психоанализа. – 2005. – № 5. –
Режим доступа к журн.: http://psyjournal.ru/j3p/all.php.
Психоаналитические термины и понятия : словарь / под ред.
Б. Мура, Б. Фаина. – М. : Независимая фирма «Класс», 2000. –
С. 190–191.
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феноменів внутрішньопсихічного життя (інстинктів,
потягів, фантазій тощо).
Загалом серед авторів психоаналітичної теорії з самого початку існувала тенденція до психологічного
дорослішання людини, тут ми апелюємо до теорій розвитку З. Фройд, A. Фройда, E. Eріксон, бачити як такий, що відбувається в напрямі все більшої сепарації,
оскільки кожне нове набуття у тій чи іншій фазі розвитку
розглядалося як крок у напрямі зростання самостійності
та незалежності від батьків. Наприклад, E. Eріксон
(1968)1 у теорії психосоціального розвитку писав, що
підлітковий-юнацький вік є часом, коли розв’язується
криза формування ідентичності, прямим наслідком
сепарації, усвідомлення власної психологічної окремості та
незалежності від впливу однолітків і батьків. Індивідуація
постає маркером зрілості, натомість її відсутність призводить до розмитості ролей і затримки у досягненні цілісної
ідентичності.
Якщо M. Maлєр цікавили процеси розвитку у віці
немовляти, то П. Блос2 (психоаналітик, який займався
психотерапією з підлітками і юнаками та теоретичним
вивченням цього вікового періоду) спробував провести
паралелі між процесами психологічного відокремлення
дитини та молодої людини в стосунках з батьками. «Що
в дитинстві було виходом з симбіотичної мембрани для
досягнення індивідуації, у юнацькому віці стає виходом з сімейної матриці дитинства, скиданням сімейної
залежності, залишанням дитячих способів побудови
стосунків з батьками», – писав П. Блос3. У душі молодої
людини повинно звільнитися місце, яке займають батьки
(насамперед ранні форми прив’язаності до них), щоб у
майбутньому вона змогла полюбити іншу людину, ство1

2

3

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон. – М. :
Флинта, МПСИ, Прогресс, 2006. – С. 78.
Blos P. The adolescent passage: development issues / P. Blos. – NY :
Internt. Univ. Press., 1979. – 521 p.
Ibid. – P. 34.
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рити власну сім’ю. Він припустив існування другої фази
сепарації, яка припадає на підлітковий-юнацький вік,
основною ознакою якої є існування перехідного періоду
розмитого Я та пошуку власної відмінної ідентичності,
що необхідно для досягнення індивідуальної автономії.
В свою концепцію другого періоду сепарації П. Блос
інтегрував базові припущення теорії класичного
психоаналізу, зокрема ідеї З. Фройда, А. Фройд, Х. Дайч,
щодо розвитку в підлітково-юнацькому віці. Як і його
попередники, автор вважав, що поштовхом до сепарації
стають насамперед тілесні зміни, пов’язані з періодом
статевого дозрівання, що супроводжуються зростанням
енергії лібідо, потужним вибухом інстинктивного й афективного життя підлітка. Опираючись на аналіз власних
психотерапевтичних випадків, П. Блос зазначав, що
переструктурування психічного життя відбувається досить поступово зі зміною прогресивної та регресивної
фаз розвитку. Як і А. Фройд1, він вважав, що, з одного боку, Я підлітка використовує різноманітні захисні
механізми моралізації, аскетизму, інтелектуалізації, а з
іншого – психічні захисти далеко не одразу дають собі
раду з потужними потягами, тому відбувається тимчасова регресія до більш ранніх форм стосунків з об’єктами,
активується потреба в залежності, страхи та конфлікти,
характерні для попередніх стадій розвитку. Якщо раніше
дитина могла покластися на допоміжне батьківське Я, то
з досягненням періоду статевого дозрівання інтенсивна
емоційна близькість з батьками розвиває інцестуозні
конфлікти через повторне переживання Едипового комплексу, що стає причиною прагнення більшої дистанції
від внутрішніх батьківських об’єктів. У безпосередніх стосунках з батьками молоду людину описували як таку, що
виявляє злість і ненависть, відверте протистояння, культивування відмінного світогляду, ідеалізацію стосунків з
друзями, в чому П. Блос вбачав ознаки розриву ранніх
1

Фрейд А. Психология Я и защитные механизмы / А. Фрейд. – М. :
Педагогика, 1993. – 144 с.
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форм інфантильного зв’язку, а депресивний настрій
натомість оцінював як симптом горювання. Припускали,
що безконфліктні стосунки з батьками у перехідному віці
можуть бути тільки різними варіантами патологічного
розвитку, оскільки сепарація потребує від молодої людини
великих зусиль, тривалого періоду протистояння, бунту
та боротьби за відокремлення.
Результатом проходження другого періоду сепарації
стає набуття автономії на інтрапсихічному рівні, а П. Блос,
як і його попередники, насамперед цікавився саме цією
лінією розвитку. Йдеться про наступні структурні зміни
у психічному житті: послаблення залежності Я дитини від
батьків, втрату Едипальним Над-Я своєї ригідності та влади, розвиток нарцистичної частини Я, Я – ідеалу, яка стає
особливо важливою та впливовою. Отже, відбувається
поступовий процес деідеалізації батьківських фігур,
звільнення від дитячих уявлень про батьків, які все
вміють і все знають, перехід до симетричніших дитячобатьківських взаємин1.
Одне з сучасних досліджень, зроблене в рамках
класичної психоаналітичної теорії, зокрема поглядів
З. Фройда, П. Блос та інших, в якому у лонгітюді досліджували зміни у внутрішньопсихічному житті на матеріалі
фантазій дитини латентного та підліткового віку, представлене Р. Найт2. Автор зробила багато цікавих висновків, які
загалом підтверджують і розширюють ідеї її попередників.
Вона пропонує розглядати процес сепарації як такий, що
починається в ранньому дитинстві і триває протягом всього
життя: «В кожному віковому періоді дитина має досянyти
новий рівень внутрішньої сепарованості та незалежності
від батьків», – пише дослідниця3. На її думку, якщо деякі
фази сепарації можуть бути спровоковані біологічно, як от
1
2

3

Цит. за Frank J. – P. 736.
Knight R. The Process of Attachment and Autonomy in Latency and
Adolescence. Longitudinal study of Ten Children / R. Knight //
Psychoanalytic Study of the Child. – 2005. – Vol. 60. – P. 178–210.
Ibid. – P. 179.
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настання періоду статевого дозрівання, то інші здебільшого
залежать від зростання зовнішніх соціальних вимог: початок шкільної освіти, перехід до професійної діяльності
тощо. На кожному новому щаблі сепарації від батьків
індивід неодмінно переживає період розпаду раніше
досягнутої цілісності Я, нормативну фрагментацію, переструктурування системи психічних захистів. Дослідники
описували це як «період внутрішньої розклеєності», «розпаду на шматки». Як і П. Блос, вона помічала появу почуття
суму, злості, страху загубитися у великому світі, тимчасову
втрату внутрішнього зв’язку з батьківськими об’єктами.
Р. Найт зробила узагальнюючий висновок про те, що з переживанням сепарованості приходить відчуття автономії
та переструктурування Я, дитина розвиває новий рівень
когнітивного, фізичного функціонування, соціалізації, автономного використання механізмів психічного захисту.
Зауважимо, що класичні аналітики, погляди яких
розглянули раніше, схильні розглядати процес сепарації
насамперед як феномен внутрішньопсихічного життя,
який розгортається на рівні позасвідомих переживань, які
типово не маніфестують у свідомості людини. Натомість
інші дослідники, погляди яких ми розглядаємо далі, намагалися зрозуміти явище сепарації в контексті актуальних
змін у емоційних, когнітивних, поведінкових проявах і
стосунках. До поглядів П. Блос вони поставилися досить
критично, оскільки за межами психоаналітичної теорії
та практики у власних емпіричних дослідженнях їм не
вдалося знайти підтвердження більшості його гіпотез.
З погляду академічно налаштованих психологів, про
дослідження яких йтиметься далі, особливими недоліками
теорії вважали такі: по-перше, досить мало місця було
відведено реальним стосункам між дитиною та батьками
у процесі дорослішання; по-друге, основні припущення
П. Блос ґрунтувалися на психоаналітичній роботі з молодими людьми, які переживали певні труднощі і зверталися за психологічною допомогою, тому зроблені висновки
не можуть бути поширеними на ширший загал молодих
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людей без критичної переоцінки; по-третє, більшість
авторів, які досліджували особливості жіночого розвитку
(К. Джиліган, Дж. Міллер, Дж. Сюррей та інші), не сприйняли ідею щодо втрати у процесі сепарації афективної
значимості стосунків з батьками, поставившись до цього
як до факту актуальної взаємодії, а не несвідомої фантазії;
по-четверте, і теорії використовували ідеї представників
західного культурного середовища, тому до кінця
залишається не зрозумілим, які саме вияви сепарації будуть характерними для культур, в яких головне місце
займають не ідеали незалежності та самостійності, а, навпаки, взаємозалежності та причетності у сім’ї та ширшій
спільноті. Натомість дослідники спробували запропонувати власне бачення процесів психологічної сепарації від
батьків у підлітково-юнацькому віці та ранній дорослості.

Міжособистісний підхід до розуміння сепарації

Í езважаючи

на певний критичний наліз
класичної психоаналітичної теорії сепарації сьогодні не
існує іншої теорії на пояснення явища психологічного
відокремлення. Переважна більшість дослідників не ставлять собі за мету вибудовувати відмінні теоретичні перспективи, натомість радше зорієнтовані на емпіричну
перевірку окремих положень вихідної теорії, можливостях її застосування в ширшій психологічній теорії
та практиці, розширенні її окремих положень, наприклад, щодо жіночого розвитку чи відмінностей процесів
дорослішання у різних культурних середовищах.
Дж. Холмбек з колегами1 дослідили, що фізіологічні
та гормональні зміни впливають на процеси сепарації не
самі собою чи через зростання психічної енергії лібідо, а
лише через реакцію важливих для них навколишніх, чиє
ставлення молода людина переживає особливо гостро,
1

Holmbeck G. Parenting adolescents / G. Holmbeck ; gen. ed. M. H. Bornstein // Handbook of Parenting. – Mahwah, NJ : Erlbaum, 1995. – Vol. 1. –
P. 91–118.
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що визначає всю амплітуду переживань, пов’язаних з
дорослішанням. Незважаючи на те, що підлітки, порівняно
з дітьми, більше схильні до депресивних переживань, однак здебільшого їхнє самоприйняття та переживання залишаються стабільно позитивними.
Багато досліджень було проведено на підтвердження
того, що стосунки в сім’ї з настанням пубертату не
погіршуються. У публікаціях стверджується, що лише
від 5 до 15% сімей молода людина в перехідному
віці демонструє агресивну, конфліктну, імпульсивну
поведінку, різкі зміни настрою, а батьки втрачають з
нею добрий контакт, де подібні труднощі простежувались до настання перехідного віку (дані за T. Бенді1). Як
зазначили Л. В. Кондрацька2 та Т. В. Драгунова3, тривалі
сімейні конфлікти ведуть до сильної травматизації:
тривожності, емоційної нестабільності, невпевненості
в собі, байдужості до навколишніх, агресивності. В
більшості сімей є нормативний рівень конфлікту, який
не підриває якість прив’язаності молодої людини до
батьків. Крім вивільнення напруги, як про це зокрема
зазначив Р. Пайкофф4, такий конфлікт має сигнальну та
корегувальну функції, зауважуючи, що відбулися певні
зміни, до яких треба пристосуватися. Незважаючи на те,
що обидві сторони – учасниці конфлікту досить точно –
можуть передбачити реакцію один одного та можливі
1

2

3

4

Bandy T. The parent-child relationship: a family strength [Електронний ресурс] / T. Bandy, K. Moore // Child trends fact sheet. – August, 2008. – Режим доступу до статті: http://www.childtrends.org/
Files/Child_Trends-2008_08_08_FS_ParentChild.pdf.
Кондрацька Л. В. Сімейні конфлікти як фактор емоційного вигорання
підлітків: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук:
спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Л. В. Кондрацька. –
К., 2009. – 16 с.
Драгунова Т. В. Проблема конфликта в подростковом воздасте / Т. В. Драгунова // Психология подростка. Хрестоматия; [сост. Ю. И. Фролов]. –
М. : Российское педагогическое агентство, 1997. – С. 385–405.
Paikoff R. Mother-daughter dyads view the family: Associations between
divergent perceptions and daughter well-being / R. Paikoff, S. CarltonFord, J. Brooks- Gunn // Journal of Youth and Adolescence. – 1993. –
Vol. 22, № 5. – P. 473–492.
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наслідки, вони все одно до нього залучаються у процесі
постійної валідизації своїх взаємин.
Якщо аналіз внутрішньої динаміки змін дав підстави
П. Блос, Р. Найт та іншим аналітикам стверджувати, що
відбувається поступове послаблення інтенсивності зв’язку
молодої людини з батьками, то дослідники феноменів
міжособистісної взаємодії дійшли досить відмінних
висновків. Хоча розширення соціальної комунікації,
роль друзів та однолітків у житті підлітка зростає, проте стосунки з батьками продовжують залишатися важливими: щодо прийняття важливих рішень, життєвих
цінностей, цілей, вибору стосовно майбутнього, зазначили
Х. Себальд та Б. Браун1, використавши результати власних досліджень.
E. Сабіні2, А. Парра з колегами3 виявили, що протягом
підлітково-юнацького віку та ранньої дорослості за показником переживання емоційної близькості стосунки залишаються досить стабільними. Натомість високі показники
емоційної незалежності, послаблення емоційного зв’язку,
стабільно пов’язані негативними сімейними стосунками
і свідчать про неблагополучну прив’язаність до батьків.
Н. В. Власова описує юнацький вік як такий, в якому
посилюється потреба у спілкуванні, пораді, довірливих
стосунках, рівноправ’ї та розумінні з боку дорослих.
«Перебудовуючи свої взаємини з дорослими, юнаки та
дівчата більше за все бажають бачити батьків своїми друзями та порадниками. При всій інтенсивності прагнення до самостійності, вони постійно виказують потребу
у життєвому досвіді та допомозі старших», – пише ав1

2

3

Цит за Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг ; под ред. проф.
А. Л. Алексеева]. – СПб. : Питер, 2000. – С. 616.
Scabini E. Parent-Child Relationships in Italian Families: Connectedness
and Autonomy in the Transition to Adulthood / E. Scabini // Teor. e
Pesq. – 2000. – Vol. 16, No. 1. – P. 237–249.
Parra А. A Longitudinal Research on the Development of Emotional
Autonomy During Adolescence / А. Parra, A. Oliva // The Spanish
Journal of Psychology. – 2009. – Vol. 12, No. 1. – P. 66–75.
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торка1. Загалом більшість західних і вітчизняних авторів
(Т. С. Гурлєва, Л. М. Смольська, Т. М. Яблонська, T. Aптер,
Ф. Лорес) погоджується, що процеси дорослішання
зосереджені довкола потреби емоційного відгуку від
батьків і збереження позитивних близьких стосунків з
ними, ніж боротьби за власну незалежність. Дедалі ширше
в західних і вітчизняних дослідженнях звучить ідея про
критичну необхідність емоційної близькості з батьками у
процесі сепарації дитини. «Порушення стосунків симпатії,
любові, прив’язаності між дітьми та батьками тягне за
собою негативні наслідки», – писав Е. Г. Ейдемілєр2.
«Лише відчуваючи свою захищеність, людина здатна стати незалежною», – наголошує Л. А. Філоненко3. Розвиток
самосвідомості, спілкування з однолітками, професійний
вибір і соціально-моральне визначення молодої людини залежить від того, наскільки їй вдається зберігати з батьками психологічний контакт, зазначила О. С. Співаковська4.
Відтак поступальний розвиток у юнацькому віці стає можливим за умови збереження близькості та взаємності у стосунках з батьками, що дає змогу досягти автономії, уникнувши
небажаних результатів сплутування та злиття, з одного боку,
та повної відмежованості та ізоляції – з іншого.
Дж. Хелл та Дж. Холмбек 5 позитивний розвиток
1

2

3

4

5

Власова Н. В. Особливості батьківсько – юнацьких взаємин у сім’ї
та їх вплив на формування уявлень про себе у юнаків та дівчат /
Н. В. Власова // Проблеми загальної та педагогічної психології. – К.,
2008. – Т. Х, Ч. 2. – C. 78–79.
Эйдемиллер Э. Г. Методы семейной диагностики и психотерапии /
Э. Г. Эйдемиллер. – М. : СПб, 1996. – С. 75.
Філоненко Л. А. Соціально – психологічні засади деструктивного
розвитку особистості підлітка / Л. А. Філоненко // Наукові записки
Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України. – К. : Міленіум,
2006. – Вип. 25. – С. 465.
Спиваковская А. С. Психотерапия: игра, детство, семья / А. С. Спиваковская. – М. : ООО Апрель Пресс, ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс,
2000. – С. 233.
Soenens B. Conceptualizing Parental Autonomy Support: Adolescent
Perceptions of Promotion of Independence Versus Promotion of Volitional
Functioning / B.Soenens, M. Vansteenkiste, W. Lens, K. Luyckx, L. Goossens,
W. Beyers // Developmental Psychology. – 2007. – Vol. 43, No. 3. – P. 634.
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автономії запропонували визначати в термінах процесів
саморегуляції, що не виключає особливо близьких стосунків
з батьками, а навпаки, відводить їм особливу роль: батьки
беруть участь у цьому процесі разом з дітьми, мінімізуючи
зони конфлікту та допомагаючи підлітку розвинути незалежне мислення та поведінку. E. Дечі та Р. Раян1 також
визначали автономію в термінах саморегуляції, здатності
регулювати свою поведінку та переживання.
Б. Біб та Ф. Лечмен2, опираючись на власні емпіричні
дані спостереження за дітьми та дорослими, визначили
саморегуляцію як здатність управляти власним збудженням для підтримання стану оптимальної активності, тобто
йдеться про те, що збудження в ситуації внутрішньої чи
зовнішньої перестимуляції послаблюється за допомогою
психологічних механізмів, і переведення його у поведінкову
реакцію не відбувається. Поняття автономної регуляції, як
його описують автори, наближається до поняття емоційної
стійкості, яке у вітчизняних дослідженнях опрацювали
І. Ф. Аршава3, О. М. Байєр4, Ю. М. Олександров5 і розуміють
під цим інтегративну властивість особистості підтримувати
та відновлювати внутрішню рівновагу для збереження стану оптимального психологічного функціонування.
Результатом успішного проходження сепарації є до1

2

3

4

5

Frank J. Young Adults’ Perceptions of Their Relationships With Their
Parents: Individual Differences in Connectedness, Competence and
Emotional Autonomy / J. Frank, S. Laman, B. Avery // Developmental
Psychology. – 1988. – Vol. 24, No5. – P. 729–737.
Beebe B. Infant and adult treatment: co-constructing interaction /
B. Beebe, F. Lachmann. – Hillsdale, N.G: Analytic press, 2002. – 132 p.
Аршава І. Ф. Емоційна стійкість людини та її психодіагностика:
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук: спец.
19.00.02. «Психофізіологія» / І. Ф. Аршава. – К., 2007. – 33 с.
Байєр О. М. Психічна саморегуляція старших дошкільників /
О. М. Байєр // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. –
№ 7. – С. 70–73.
Олександров Ю. М. Саморегуляція як чинник психологічного благополуччя студентської молоді: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.01. «Загальна психологія, історія
психології» / Ю. М. Олександров. – Харків, 2010. – 19 с.
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сягнення автономії. Сучасне розуміння розвитку автономії
охоплює інтрапсихічний і міжособистісний аспекти, які
взаємопов’язані між собою (Дж. Френк з колегами1, M. Чарльз
з колегами2). Коли говорять про досягнення автономії на
інтрапсихічному рівні, то йдеться про певні структурні зміни
у психічному житті, окреслені вище, на міжособистісному
рівні простежуються досягнення більш сталої самооцінки,
самоповаги та настрою, їхньої вибіркової залежності від
зовнішніх впливів; кращої емоційної саморегуляції; зростання компетентності, вмінь у широкому контексті справ
і соціальних взаємодій; відповідальності за себе та інших;
відчуття власної психологічної окремості, визнання та прийняття кордонів між власним Я та Я іншого3.
У багатьох дослідженнях намагались окреслити факторні моделі сепарації від батьків у підлітковоюнацькому віці. Дж. Хофман4, опираючись на праці
М. Maлєр та П. Блос, запропонував чотирифакторну модель, яка охоплює чотири концептуально та статистично окремі аспекти, що описують особливості сепарації
на поведінковому, когнітивному та емоційному рівнях.
Автор вважав, що на поведінковому рівні сепарація
виявляється як функціональна незалежність – здатність
планувати та реалізовувати власні справи без допомоги батьків; на когнітивному рівні як незалежність у
ставленні – наявність власної, окремої від батьківської,
1

2

3

4

Frank J. Young Adults’ Perceptions of Their Relationships With Their
Parents: Individual Differences in Connectedness, Competence and
Emotional Autonomy / J. Frank, S. Laman, B. Avery // Developmental
Psychology. – 1988. – Vol. 24, No. 5. – P. 729–737.
Charles M. Repetition of the Remembered Past: Patterns of Separation –
Individuation in Two Generations of Mothers and Daughters /
M. Charles, J. Frank, S. Jacobson, G. Grossman // Psychoanalytic
Psychology. – 2001. – Vol. 18, No. 4. – P. 705–728.
Frank J. Young Adults’ Perceptions of Their Relationships With Their
Parents: Individual Differences in Connectedness, Competence and
Emotional Autonomy / J. Frank, S. Laman, B. Avery // Developmental
Psychology. – 1988. – Vol. 24, No. 5. – P. 736.
Hoffman J. Psychological Separation of Late Adolescents From Their
Parents / J. Hoffman // Journal of Counseling Psychology. – 1984. –
Vol. 31, No. 2. – P. 170–178.
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системи поглядів, вірувань, уявлень і переконань; на
емоційному рівні як емоційна незалежність – відсутність
інтенсивної потреби у близьких стосунках з батьками,
здатність емоційно бути включеним у інші взаємини, і
як конфліктна незалежність – відносна свобода від надто інтенсивних переживань провини, тривоги, недовіри,
сорому, відповідальності, сильної образи, злості стосовно
батьків. Зауважимо, що ця факторна модель стала основою опитувальника дослідження особливостей сепарації
від батьків в юнацькому віці, яку ми переклали й адаптували українською мовою1.
Дж. Френк з колегами також намагалися дослідити
фактори процесу сепарації від батьків у підлітковоюнацькому віці та ранній дорослості. На початку
дослідження з проаналізованих літературних джерел їм
вдалося виділити п’ять емоційно-поведінкових аспектів
автономії: самостійне прийняття рішень, незалежність у
поведінці, самоконтроль, автономна регуляція самооцінки,
відповідальність за себе та інших; і п’ять аспектів збереження близькості у стосунках: комунікація, турбота, почуття близькості, емпатія та повага. Провівши значну
кількість інтерв’ю з молодими людьми й проаналізувавши
їхні розповіді за десятьма шкалами, за допомогою факторного аналізу отримали три незалежні фактори, за допомогою яких можна описати особливості сепарації від
батьків в юнацькому віці та ранній дорослості, а саме:
компетентність на противагу функціональній залежності
– здатність самостійно приймати рішення та давати собі
раду з щоденними викликами та труднощами без значного покладання на поради та допомогу батьків; переживання емоційної близькості на противагу сепарації – емоційно
близькі стосунки протиставляються таким, в яких молода людина визначає дуже чіткі межі між власним життям і життям батьків; автономна регуляція на протива1

Широка А. О. Адаптація методики психологічної сепарації від батьків в юнацькому віці / А. О. Широка // Практична психологія та
соціальна робота. – 2008. – № 10. – С. 45–53.
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гу залежності – здатність молодої людини бути джерелом самооцінки та саморегуляції, що протиставляється
залежності від думки навколишніх і поганій регуляції
власних переживань1.
Отже, з двох незалежних досліджень, які проводили
Дж. Хофман та Дж. Френк з колегами, зробили висновок,
що операціоналізацію поняття сепарація в емпіричних
дослідженнях найбільш об’ємно можна подати через показники когнітивної, поведінкової та емоційної незалежності,
а також автономної регуляції емоцій.
Про успішний результат проходження процесу сепарації
свідчить досягнення автономії, яка на міжособистісному
рівні виявляється як самостійність у поведінці та поглядах, досить добра емоційна саморегуляція. Зауважимо,
що ідеї особистісної автономії без конкретного виокремлення цього поняття є у працях Л. С. Виготського (1983) –
принципи опанування своїми мотивами у дитини;
А. Н. Леонтьєва (1983) активне та усвідомлене ствердження людської особистості в діяльності; А. Г. Асмолова
(1990) особистісний вибір; В. А. Петровський (1996) – поява надситуативної активності. Поняття автономії як результат процесу особистісного самовизначення використаний у працях І. С. Кона, на противагу якого він описує
залежність як рису характеру.
Зацікавлення у детальнішому дослідженні когнітивної
складової автономії виявилось недавно (К. Кейзі та
К. Хенн, 2002; К. Стефанова з колегами, 2004)2. T. Беккерт
з колегами, опираючись на дані інтерв’ю та аналіз
літературних джерел, запропонували оцінювати розвиток
1

2

Frank J. Young Adults’ Perceptions of Their Relationships With Their
Parents: Individual Differences in Connectedness, Competence and
Emotional Autonomy / J. Frank, S. Laman, B. Avery // Developmental
Psychology. – 1988. – Vol. 24, No. 5. – P. 731–736.
Beckert T. Cognitive Autonomy and Self-Evaluation in Adolescence: A
Conceptual Investigation and Instrument Development / Т. Beckert //
North American Journal of Psychology, 2007 [Матеріали Encyclopedia
Britannica; Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://
www.britannica.com/bps/magazine-search?query=astronomy&start=60.
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когнітивної автономії за такими складовими:: здатність до
саморефлексії, аналіз думок інших, висловлення власної
думки, прийняття самостійних рішень, аналіз одразу
декількох варіантів розв’язання проблеми.
Теоретичний конструкт сепарації в сучасному вимірі
емпірично розробляли як такий, що значною мірою
пов’язаний з особливостями адаптації: соціальної –
здатністю бути включеним у значимі міжособистісні стосунки з навколишніми; академічної – здатністю справлятися з вимогами навчального процесу; емоційної –
захищеністю від переживання значних психологічних
і соматичних симптомів дистресу. В. Бейерс1 дослідив,
що найліпші показники адаптації на всіх рівнях отримують студенти, які мають високий рівень конфліктної
незалежності, а також нижчі показники за шкалами
емоційної, поведінкової та функціональної незалежності.
З інших емпіричних досліджень відомо, що дуже низькі
та суттєво вищі показники незалежності на емоційному,
поведінковому та когнітивному рівнях пов’язані зі зниженням психологічної адаптації, рівня самоповаги,
самооцінки, мотивації досягнення та впевненості у собі,
зростанням тривожності, депресії, порушенням соціальної
комунікації. Як виявило дослідження M. Чарльз з колегами2, особливо сильна незалежність від батьків має під
собою внутрішній конфлікт між інтенсивною потребою
та бажанням близькості, неможливістю їх реалізувати
в актуальних стосунках з батьками, що неодмінно призводить до великої кількості конфліктних переживань і
гіршої адаптації у міжособистісних взаєминах.
1

2

Beyers W. Psychological Separation and Adjustment to University:
Moderating Effects of Gender, Age, and Perceived Parenting Style /
W. Beyers, L. Goossens // Journal of Adolescent Research. – 2003. –
Vol. 18, No. 4. – P. 363–382.
Charles M. Repetition of the Remembered Past: Patterns of Separation –
Individuation in Two Generations of Mothers and Daughters /
M. Charles, J. Frank, S. Jacobson, G. Grossman // Psychoanalytic
Psychology. – 2001. – Vol. 18, No. 4. – P. 705–728.
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Îтже, хоча теорія сепарації – індивідуації виникла у царині психоаналізу, проте добре прижилася та
зайняла свою нішу не лише в психоаналітично спрямованих,
а й в академічних теоретичних поглядах і дослідженнях.
Сьогодні така концепція досить добре розроблена в багатьох напрямах, які стосуються процесу психологічного
відокремлення, його результату – досягнення автономії, формування в дитячо – батьківських стосунках робочої моделі
сепарації та її пізнішого відтворення в інших взаєминах.
Особливо цікавила дослідників операціоналізація цього поняття, розроблення методик і факторних моделей
дослідження сепарації, зіставлення конструкту сепарації
з іншими теоретичними конструктами.
Підсумовуючи подані в огляді дві відмінні перспективи на розуміння процесу сепарації молодої людини в стосунках з батьками, а саме погляди класичного
психоаналізу та міжособистісний підхід, доцільно говорити про існування двох контекстів, які визначають
процес психологічного дорослішання та відокремлення
від батьків. Відтак у розумінні та вивченні феноменів
перехідного віку варто враховувати внутрішньопсихічну
природу сепарації, яка визначає типові прагнення та
конфлікти дорослішання, та роль актуальної ситуації
розвитку та особливостей стосунків з батьками, що
відображає на індивідуальному проходженні цього процесу та виявленні у міжособистісних взаєминах.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
АКАДЕМІЧНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ
ПЕРШОКУРСНИКІВ

Проблема академічної саморегуляції студентської молоді
Процедура проведення емпіричного дослідження
Психологічні чинники академічної саморегуляції студентівпершокурсників з різною працездатністю
Динаміка академічної саморегуляції студентів
Саморегуляція як чинник академічної успішності студентів

Проблема академічної саморегуляції
студентської молоді

Ïроблема академічної саморегуляції студентів –
це проблема ступеня довільної вольової регуляції суб’єктом
своєї діяльності, яка дає змогу самостійно визначати та
реалізувати свідомі вибори з урахуванням суб’єктивних
та об’єктивних чинників дійсності. Такі студенти мають внутрішні спонукання до навчальної діяльності й
ідентифіковане саморегулювання навчальним процесом.
У сучасних дослідженнях цю проблему найчастіше вивчають у контексті усвідомленої саморегуляції довільної
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активності людини (О. А. Конопкін1, В. І. Моросанова2),
самодетермінації (Д. О. Леонтьєв3), збереження психічного
здоров’я (Н. Ф. Каліна4) та навчальної діяльності студентів
(М. В. Яцюк5).
У зв’язку зі значною інтенсифікацією навчальної
діяльності й потребою засвоїти значний за обсягом
матеріал в останні десятиліття постала проблема пошуку
внутрішніх ресурсів молоді для збереження оптимальної
саморегуляції упродовж навчання. Все частіше зниження цих ресурсів пов’язують з розумовою втомою
та інформаційним стресом, які суттєво впливають на
працездатність студентів і, зрештою, – на їхню академічну
автономність. Тому стало актуальним дослідження
психологічних аспектів академічної саморегуляції
першокурсників. Проаналізувати особистісні чинники
академічної саморегуляції студентів-першокурсників з
різною працездатністю, динаміку саморегуляції у період
проходження адаптації до вищого навчального закладу
та особливості саморегуляції першокурсників з різною
академічною успішністю у першому семестрі – мета нашого дослідження.
В основу вивчення проблеми академічної саморегуляції
покладено один з основоположних принципів психологічної
науки – принцип активності суб’єкта. Цей принцип
1

2

3

4

5

Конопкин О. А. Психическая саморегуляция произвольной активности человека (структурно-функциональный аспект) / О. А. Конопкин // Вопросы психологии. – 1995. – № 1. – С. 5–12.
Моросанова В. И. Индивидуальный стиль саморегуляции в произвольной активности человека / В. И. Моросанова // Психологический журнал. – 1995. – Т. 16. – № 4. – С. 26–36.
Леонтьев Д. А. Автономия и самодетерминация в психологии мотивации: теория Э. Деси и Р. Райана / Д. А. Леонтьев // Современная
психология мотивации / под ред. Д. А. Леонтьева. – М. : Смысл,
2002. – С. 103–121.
Калина Н. Ф. Тест по оценке уровня самоактуализации личности /
Н. Ф. Калина // Маслоу А. Психология бытия. – М. : Рефл-бук; К. :
Ваклер, 1997. – С. 281–300.
Яцюк М. В. Адаптація опитувальника академічної саморегуляції Р.
М. Райана і Д. Р. Коннелла / М. В. Яцюк // Практична психологія і
соціальна робота. – 2008. – № 4. – С. 45–47.
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декларує вибіркове реагування людини на навколишній
світ, її здатність створювати, зберігати та змінювати середовище свого існування. Людина – це відкрита система,
яка здатна до самоорганізації, бо постійно має справу з
ситуацією вибору цілей діяльності і засобів їхнього досягнення. Для реалізації вибору упродовж життєдіяльності
формуються механізми саморегуляції.
Проблема психічної та академічної саморегуляції
привертає все більшу увагу сучасних теоретиків і практиків.
На думку провідної дослідниці В. І. Моросанової1, проблеми саморегуляції пов’язані з інтеграцією психічних
процесів задля самоорганізації психічної активності
людини і цілісності її індивідуальності. Якщо в 60–70-х
роках ХХ ст. цю проблему вивчали головно у контексті
сенсомоторної діяльності людини, то, починаючи з 90-х
років, вона переросла у площину довільної активності людини. Подальші дослідження були пов’язані з розвитком
уявлень про загальну здатність до саморегуляції, виокремленням операційних і змістових аспектів усвідомленої
саморегуляції, розкриттям їхньої специфіки та
взаємозв’язку2.
В. І. Моросанова та Р. Р. Сагієв, досліджуючи академічну саморегуляцію студентів, виявили акцентуйований і гармонійний стилі саморегуляції. Специфіка кожного з цих стилів визначається такими властивостями:
гнучкість, самостійність і надійність. Дослідники наголошують, що жодний з цих стилів не має переваги з огляду
на успішність навчальної діяльності3.
1

2

3

Моросанова В. И. Индивидуальные особенности осознанной саморегуляции произвольной активности человека / В. И. Моросанова //
Вестник Московского университета. – 2010. – С. 36–45. – (Серия 14.
Психология ; № 1).
Конопкин О. А. Психическая саморегуляция произвольной активности человека (структурно-функциональный аспект) / О. А. Конопкин // Вопросы психологии. – 1995. – № 1. – С. 5–12.
Моросанова В. И. Диагностика индивидуально-стилевых особенностей саморегуляции в учебной деятельности студентов / В. И. Моросанова, Р. Р. Сагиев // Вопросы психологии. – 1994. – № 5. –
С. 134–140.
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У сучасних дослідженнях проблеми академічної
саморегуляції визначили чинники, які впливають на цей
процес. З’ясувалось, що розвитку саморегуляції сприяють
такі особистісні диспозиції: стійкість у досягненні мети,
орієнтація на теперішнє, позитивна самоакцептація,
прагнення до самоактуалізації і ненаявність почуття провини (В. І. Моросанова1).
Для високої академічної саморегуляції студентам потрібно зберігати оптимальну працездатність.
Основними критеріями високої працездатності вважають низький рівень втоми, монотонності, перенасичення
та психологічного стресу2. На проблему психологічного
перенапруження студентської молоді, зокрема підвищену
втомлюваність, монотонність розумової праці, психічне
перенасичення й схильність до психологічного стресу
науковці звернули увагу ще у 70-х роках ХХ ст. Було
з’ясовано, що ілюзія молодих людей про невичерпність
власних фізичних і психічних ресурсів призводить не
лише до різкого зниження працездатності, а й реального
зниження успішності3.
Традиційно питання працездатності вивчали у
зв’язку з індивідуальними психофізіологічними ресурсами організму й умовами діяльності людини. Увагу
звертали на інформаційний та емоційний стрес, які
дезорганізовують функціонування організму в цілому.
З’ясувалось, що найпоширенішою причиною в учнів та
1

2

3

Моросанова В. И. Диагностика индивидуально-стилевых особенностей саморегуляции в учебной деятельности студентов /
В. И. Моросанова, Р. Р. Сагиев // Вопросы психологии. – 1994. –
№ 5. – С. 44.
Леонова А. Б. Дифференциальная диагностика состояний сниженной
работоспособности / А. Б. Леонова, С. Б. Величковская // Психология психических состояний : сборник статей / под ред. А. О. Прохорова. – Казань : Изд-во ЦИТ, 2002. – Вып. 4. – С. 326–343.
Овчинникова О. В. Экспериментальное исследование эмоциональной
напряженности в ситуации экзамена / О. В. Овчинникова,
Э. Ю. Пунг // Психологические исследования / под ред. А. Н. Леонтьева и др. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1973. – Вып. 4. – С. 49–56.
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студентів є інформаційне перенасичення, яке найчастіше
пов’язане з монотонністю навчальної діяльності1.
Дослідники виявили важливий факт: особи, схильні
до психічного перенасичення, вважають свою діяльність
дуже одноманітною і мають низьку потребу в активності.
Г. Бартенверфер, В. Хакер і Д. Фрезер ще у 60-х роках
ХХ ст. з’ясували, що суб’єктивна монотонність діяльності
найчастіше виникає в умовах, коли ця діяльність, з одного
боку, потребує уваги, а з іншого, – є недостатньо творчою
та мотивованою. У цей самий час Н. Г. Валентинова виявила, що при вищому освітньому рівні особистості важче
переноситься одноманітна діяльність2.
Н. П. Фетискин вивчав час появи стану монотонності
в студентів залежно від мотивів навчальної діяльності.
Виявили, що найчастіше цей стан спричинюється нейтральним мотивом, а найрідше – мотивом обов’язку.
Отож, моральна мотивація знижує ефект монотонності
праці, підвищуючи загальну працездатність студентів3.
З кінця 80-х років ХХ ст. все частіше коливання
працездатності пов’язують з синдромом хронічної втоми, який зумовлений хронічним психологічним стресом і
невирішеними повсякденними проблемами, зокрема особистими. У навчальній діяльності ці ознаки виявляються
насамперед у погіршенні саморегуляції, пам’яті, логічного
мислення і сповільненні реакцій. Студент у такому стані
не може тривалий час підтримувати свою пізнавальну
активність.
У наших дослідженнях було з’ясовано, що незалежно
від працездатності студентів зростання їхньої академічної
1

2

3

Фетискин Н. П. Развитие монотонии при простой интеллектуальной
деятельности у школьников и студентов / Н. П. Фетискин // Психофизиологическое изучение учебной и спортивной деятельности. –
Л., 1981. – С. 76–82.
Цит. по: Ильин Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер,
2002. – 752 с.
Фетискин Н. П. Влияние мотивации на устойчивость к однотипной
деятельности / Н. П. Фетискин // Ананьевские чтения–99. Тезисы
научно-практической конференции. – СПб., 1999. – С. 127–128.
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саморегуляції пов’язане з емоційною зрілістю. Для
першокурсників із зниженою працездатністю важливою є самоповага, ціннісно-орієнтаційна та поведінкова
незалежність від зовнішнього впливу. Академічна
автономність у них досягається спочатку шляхом зниження зовнішнього контролю за навчальною діяльністю, а
далі – через зростання внутрішніх спонукань до навчання.
Першокурсники з помірною працездатністю спрямовують
свої зусилля на підвищення внутрішньої регуляції, а після
цього знижують зовнішній контроль1.

Процедура проведення емпіричного
дослідження

Åмпіричне дослідження проводили у три етапи:

перший – під час вступу до вищого навчального закладу,
другий і третій – у кінці першого та другого семестрів до
початку екзаменаційної сесії. На першому етапі студенти
оцінювали свій шкільний досвід, на другому – досвід, який
отримали під час адаптації до вищого навчального закладу, на третьому – досвід річного навчання в університеті.
У дослідженні взяли участь 113 студентів першого
курсу спеціальності «Психологія» філософського факультету Львівського національного університету імені Івана
Франка, з яких 99 дівчат і 14 хлопців. Вік досліджуваних –
від 16 до 21 року.
Ми використали опитувальник академічної саморегуляції Р. М. Райана і Д. Р. Коннелла в адаптації
М. В. Яцюка, тест самоактуалізації особистості в
модифікації Л. Я. Гозмана і М. В. Кроза, опитувальник
диференційованої оцінки працездатності А. Б. Леонової
1

Партико Т. Б. Психологічні чинники академічної автономності студентів-першокурсників з різною працездатністю / Т. Б. Партико //
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : збірник наукових
праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 326–333. – (Серія 12. Психологічні науки ; № 26(50) ; ч. 1).
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і С. Б. Величковської, опитувальник ступеня хронічної
втоми А. Б. Леонової.
За допомогою методики академічної саморегуляції
вимірювали внутрішню та зовнішню саморегуляцію
студентів. До внутрішньої саморегуляції належить власне спонукання та ідентифіковане регулювання навчальною діяльністю; до зовнішньої – зовнішнє спонукання та
інтроектоване регулювання цим процесом. На підставі
співвідношення показників зовнішнього та внутрішнього
регулювання підраховували індекс автономії. Тест
самоактуалізації особистості діагностував особистісні
риси студентів, пов’язані з глобальними характеристиками самоактуалізації (підтримка й орієнтація у часі),
й окремими її аспектами (сфера цінностей, почуттів,
самосприймання, концепції людини, міжособистісних
контактів, ставлення до пізнання). На підставі опитувальника диференційованої оцінки працездатності ми
судили про переживання студентами втоми, монотонності
та перенасичення від навчання, психологічного стресу.
Опитувальник ступеня хронічної втоми виявив чотири
головні симптоми хронічної втоми студентів: фізіологічний,
когнітивний, емоційний і комунікативний дискомфорт.
Підраховували також загальний бал успішності за системою ECTS у першу сесію. Враховували лише іспити.
Ми використали такі методи математико-статистичного опрацювання первинних даних в програмі
Statistica 6.0: порівняльний аналіз (t-критерій Стьюдента),
кореляційний аналіз (r-Пірсона), факторний аналіз (процедура головних компонент з варімакс-обертанням).

Психологічні чинники академічної
саморегуляції студентів-першокурсників
з різною працездатністю

Íа підставі результатів тесту-опитувальника

диференційованої оцінки працездатності ми виділили дві
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групи студентів з різною працездатністю у кінці першого семестру: зниженою та помірною. До групи зі зниженою працездатністю увійшли студенти, в яких індекси
втоми, монотонності, перенасичення та психологічного
стресу були вираженими, до групи з помірною втомою
– зазначені індекси були помірними. Як видно з рис. 1,
найвищим показником в обох групах є індекс втоми.
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Рис. 1. Середні показники індексів втоми (ІВ), монотонності (ІМ),
перенасичення (ІП) і психологічного стресу (ІС) для груп студентів
із зниженою (ЗП), помірною (ПП) та працездатністю

Порівняння середніх показників шкал опитувальника академічної саморегуляції у групах із зниженою
та помірною працездатністю виявив такі відмінності.
Першокурсники зі зниженою працездатністю мають нижчі
показники внутрішньої академічної саморегуляції на початок навчання в університеті (t=2,11 якщо р=0,04). Ця
відмінність головно пов’язана з нижчим ідентифікованим
регулюванням навчальної діяльності (t=2,39 якщо р=0,02).
Наприкінці першого семестру студенти з групи зниженої
працездатності продемонстрували також нижчі показники, порівняно зі студентами з групи підвищеної
працездатності, за базовою шкалою самоактуалізації
особистості – орієнтація у часі (t=2,15 якщо р=0,04) та
219

БАГАТОВИМІРНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ РАКУРС
QNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQQNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQNNNQNQQNNNQQNQNQQ

такими додатковими шкалами: ціннісні орієнтації (t=2,30
якщо р=0,02) і самоповага (t=3,94 якщо р=0,0002).
Для групи першокурсників із зниженою працездатністю
виявили прямий взаємозв’язок між індексом стресу, з одного боку, та індексами втоми (r=0,71 якщо р<0,01) і перенасичення (r=0,59 якщо р<0,01), з іншого (рис. 2А). Для
студентів з помірною працездатністю є взаємозв’язок між
індексом втоми, з одного боку, та індексами стресу (r=0,52
якщо р<0,01) і перенасичення (r=0,47 якщо р<0,01), з
іншого. Взаємопов’язані також індекси перенасичення
та монотонності (r=0,62 якщо р<0,01) (рис. 2Б).
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Рис. 2. Кореляційний граф для індексів працездптності

Кореляції між показниками академічної автономності
та шкалами самоактуалізації особистості такі. Для студентів
із зниженою працездатністю індекс автономії в кінці
першого семестру прямо корелює зі шкалами підтримки
(r=0,55 якщо р<0,01) і самоповаги (r=0,59 якщо р<0,01);
показник інтроектованого регулювання в кінці першого семестру – обернено зі шкалами підтримки (r=-0,58
якщо р<0,01) і гнучкості поведінки (r=-0,55 якщо р<0,01)
(рис. 3А). У студентів з помірною працездатністю виявили
обернений зв’язок між показником зовнішнього регулю220

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ЧЕРЕЗ СОЦІАЛІЗАЦІЮ
QNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQQNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQNNNQNQQNNNQQNQNQQ

вання на початку навчання та шкалами спонтанності
(r=-0,40 якщо р<0,01), синергії (r=-0,43 якщо р<0,01) (рис. 3Б).
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Рис. 3. Кореляційний граф для показників академічної автономності
та шкал самоактуалізації особистості

Факторний аналіз емпіричних даних допоміг виділити
по п’ять чинників для кожної групи досліджуваних. Для
студентів із групи зниженої працездатності ці фактори
описують 74,25% від загальної дисперсії даних. Перший
чинник пояснює 33,19% дисперсії і враховує індекси
автономії на початку навчання і в кінці першого семестру
з високими факторними навантаженнями, всі шкали,
які свідчать про зовнішню академічну саморегуляцію, з
низькими факторними навантаженнями. За змістовим
наповненням його можна назвати «Мінімум зовнішньої
академічної саморегуляції». За своїм змістом другий фактор – це фактор «Максимуму внутрішньої академічної
саморегуляції» (16,70% дисперсії). До нього увійшли всі
шкали внутрішньої академічної саморегуляції з високими
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факторними навантаженнями. Третій чинник (10,09%
дисперсії) охопив базову шкалу підтримки, яка вимірює
глобальні характеристики самоактуалізації особистості,
додаткові шкали ціннісних орієнтацій, сенситивності
до себе та спонтанності. Усі шкали – з високими факторними навантаженнями. Цей чинник називають
«Самоактуалізація». Четвертий фактор «Монотонність
пізнання» описав 8,40% дисперсії і охопив шкалу
пізнавальних потреб з високими показниками та індекс
монотонності. П’ятий чинник «Працездатність» (5,87%
дисперсії) – інтегрує більшість шкал, які свідчать про
працездатність людини: індекси втоми, перенасичення
та стресу, а також шкалу синергії. Усі показники – з низькими показниками факторних навантажень.
Факторний аналіз для групи студентів з помірною
працездатністю виявив таке. Виділені п’ять чинників
описують 71,32% від загальної дисперсії даних. Перший
фактор «Зрілість почуттів» пояснює 30,61% дисперсії.
До нього увійшли шкали сенситивності до себе та
спонтанності з високими факторними навантаженнями.
До другого фактора «Максимум внутрішньої академічної
саморегуляції» (15,42% дисперсії) увійшли всі показники внутрішнього регулювання навчальної діяльності на
початку навчання та в кінці першого семестру з високими показниками. Третій фактор «Мінімум зовнішньої
академічної саморегуляції у першому семестрі» – охопив
індекс автономії у першому семестрі з високим показником і всі шкали, які засвідчують зовнішнє регулювання
навчальної діяльності студентів у кінці першого семестру, –
з низькими показниками. Цей чинник пояснює 12,79%
дисперсії даних цієї групи досліджуваних. Четвертий фактор «Перенасичення монотонною інформацією» (7,00%
дисперсії) – описаний індексами монотонності та перенасичення з високими показниками. П’ятий фактор
«Мінімум зовнішньої академічної саморегуляції на початку навчання», який пояснює 5,50% дисперсії даних,
інтегрує індекс автономії на початку навчання з високим
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факторним навантаженням і зовнішнє регулювання та
зовнішнє спонукання – з низькими.
Якісний аналіз результатів статистичних даних дає
змогу стверджувати, що студентів-першокурсників
із зниженою працездатністю в кінці першого семестру характеризує прагнення звільнитись від
зовнішньої академічної саморегуляції. Своєї академічної
автономності вони намагаються досягти завдяки зменшенню спонукальної сили наказів, настанов тощо з боку
викладачів і батьків. Вони поступово відмовляються від
засвоєних раніше зовнішніх норм і правил поведінки,
установок, стандартів і стереотипів мислення щодо
навчальної діяльності. Їхнє місце займає внутрішнє регулювання, яке пов’язане з власними спонуканнями –
довільною організацією, виконанням і контролем за
діяльністю. Зростає роль особистої ідентифікації з референтними особами, які мають значення для майбутньої
професійної діяльності.
Серед психологічних чинників, які за умови
зниженої працездатності дають змогу збільшити
академічну автономність, варто виділити зростання
ціннісно-орієнтаційної та поведінкової незалежності від
зовнішнього впливу, рефлексію почуттів, здатність до нестереотипних вчинків і переживань, цінування своїх позитивних якостей. Особливістю таких студентів є тісний
зв’язок між зростаючими пізнавальними потребами та
монотонністю начальної діяльності: прагнення здобути
нові знання пов’язані зі зниженням загального рівня
активації, втратою самоконтролю, погіршенням уваги й
пам’яті, появою стереотипних дій, сонливістю, апатією,
нудьгою. У підсумку це може призвести до втрати інтересу
до навчання.
Відомо, що монотонна праця сприяє психічному перенасиченню. У студентів із зниженою працездатністю
ми цього не виявили. Проте факторний і кореляційний
аналіз виявили тісний взаємозв’язок між втомою, перенасиченням інформацією і психологічним стресом
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студентів. Стан психічного напруження, який виникає
в студентів із низькою працездатністю, найчастіше
спричиняється інформаційним перенасиченням і втомою.
Це виражається у втраті інтересу до навчання, бажанні
змінити обстановку. Друга причина психічного напруження – втома від тривалого навчального навантаження,
внаслідок чого знижуються внутрішні резерви індивіда.
Пошук цих резервів може бути пов’язаний із здатністю
молодої людини до цілісного сприймання світу і людей,
вміння оптимально поєднати навчання і відпочинок, особисте і суспільне життя.
Проаналізуємо результати статистичного опрацювання даних для групи студентів-першокурсників з помірною
працездатністю в кінці першого семестру. Насамперед у
них ліпше виражена внутрішня академічна саморегуляція
на момент вступу до вищого навчального закладу. Вони
частіше мають референтну особу і зразок для майбутнього професійного наслідування. Їхня картина світу більш
цілісна, вони можуть переживати конкретний момент
свого життя у всій його повноті. Такі студенти легше виокремлюють ті цінності, які притаманні самоактуалізованій
особистості, більше цінують свої позитивні якості. У
цілому це свідчить про вищий рівень особистісного розвитку першокурсників з помірною працездатністю, ніж
із зниженою.
Головним психологічним чинником, який сприяє зростанню академічної автономності студентів з помірною
працездатністю, є зрілість почуттів. Почуттєва сфера –
сенситивність до себе і спонтанність почуттів – першочергове значення для них. Таким студентам важливо
усвідомлювати свої потреби й емоції, а також мати змогу нестереотипно їх виражати. З різновидів академічної
саморегуляції в них переважає внутрішня. Тенденція
до її зростання простежується на початку навчання і
наприкінці першого семестру. Отож, вони передусім намагаються самі керувати процесом організації, виконання
та контролю за навчальною діяльністю, що свідчить про
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домінування самоконтролю. Характерна особливість –
намагання посилити академічну саморегуляцію завдяки
зменшенню зовнішнього академічного контролю в кінці
першого семестру.
З чинників зниження працездатності вагомими
для них виявились лише монотонність і перенасичення інформацією. Натомість, як зазначалось вище, для
студентів із зниженою працездатністю важливими
були усі чотири чинники: психологічний стрес, втома, інформаційне перенасичення і монотонність. Для
студентів з помірною працездатністю монотонність і
перенасичення об’єднались в один фактор. З чого можна
зробити висновок, що монотонність якраз і спричиняє
інформаційне перенасичення.
На відміну від групи зі зниженою працездатністю, для
групи з помірною працездатністю зовнішня академічна
саморегуляція на початку навчання і в кінці першого
семестру становила два різні фактори. Отож, характер
відмови від зовнішніх спонукань на початку і в кінці семестру в них різний. Виявлено, що на початку навчання на нього впливає синергія і спонтанність: зменшенню
зовнішнього регулювання навчальної діяльності сприяє
здатність студентів до спонтанного способу поведінки та
цілісного сприймання світу в єдності його протилежностей.
Отже, психологічними чинниками зростання академічної автономності студентів із зниженою
працездатністю є самоповага, ціннісно-орієнтаційна та
поведінкова незалежність від зовнішнього впливу, зрілість
почуттів. Академічної автономності вони намагаються
насамперед досягти зменшенням зовнішнього контролю за навчальною діяльністю, а вже потім зростанням
самоконтролю. Для підвищення працездатності цієї
групи студентів доцільно урізноманітнити пізнавальну
діяльність, спонукаючи їх до цілісного сприймання світу
і людей, розуміння зв’язку між протилежностями.
Психологічний чинник зростання академічної
автономності студентів з помірною працездатністю
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– зрілість їхніх почуттів. Вони спочатку прагнуть
підвищити саморегуляцію, а після цього знижують
зовнішній контроль, чому можуть сприяти такі особистісні
риси: спонтанність і синергія. Для підвищення їхньої
працездатності рекомендуємо уникати перенасичення
навчального процесу монотонною інформацією.

Динаміка академічної саморегуляції студентів

Âивчаючи динаміку академічної саморегуляції
студентів, ми порівняли внутрішнє та зовнішнє регулювання на початку і в кінці першого семестру. Виявили статично достовірне зростання внутрішнього регулювання
в кінці першого семестру, порівняно з початком (t=-4,15
якщо р=0,0000). Зокрема, збільшились такі його показники: внутрішнє спонукання (t=-3,48 якщо р=0,0006) та
ідентифіковане регулювання (t=-4,09 якщо р=0,0000).
Подібні результати отримали для зовнішнього регулювання (t=-5,32 якщо р=0,000), а саме інтроектованого регулювання (t=-5,12 якщо р=0,000) і зовнішнього спонукання
(t=-4,66 якщо р=0,0000) (рис. 4).
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Рис. 4. Показники внутрішньої та зовнішньої регуляції студентів на початку
і в кінці першого семестру

226

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ЧЕРЕЗ СОЦІАЛІЗАЦІЮ
QNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQQNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQNNNQNQQNNNQQNQNQQ

Індекс автономії, який є інтегральним показником
внутрішнього і зовнішнього регулювання, упродовж першого семестру дещо зменшується (t=2,01 якщо р=0,046),
залишаючись на середньому рівні (рис. 5).
Упродовж першого семестру в психологівпершокурсників зростає важливість виконання
самостійної роботи з різних навчальних предметів,
мотивація залучення до аудиторної роботи та прагнення
бути успішними у навчанні.
Отож, внутрішня та зовнішня саморегуляція студентів
упродовж першого семестру зростає, а академічна
автономія знижується. Головними чинниками внутрішньої
регуляції на початку навчання є інтерес до навчання, а
зовнішньої – потреба у позитивній увазі з боку викладача. Чинниками внутрішньої регуляції в кінці першого
семестру є інтерес до навчання та самоствердження, а
зовнішньої – потреба у позитивній увазі з боку викладача
й потреба уникнути почуття сорому.
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Рис. 5. Індекс автономії студентів на початку та в кінці першого семестру

Подальше дослідження динаміки академічної саморегуляції було пов’язано з виокремленням двох груп
досліджуваних: з позитивною та нейтральною динамікою
академічної саморегуляції. До першої групи увійшли ті
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студенти, індекс автономії яких в кінці першого курсу
зростав, до другої – спадав. Як видно з рис. 6, академічна
саморегуляція в студентів з позитивною динамікою упродовж першого курсу зросла від середнього до високого
рівня (t=-2,44 якщо р=0,02). Це зростання відбулось завдяки збільшенню внутрішнього регулювання (t=-2,18 якщо
р=0,035) – власного спонукання до організації, виконання
та контролю за навчальною діяльністю.
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Рис. 6. Позитивна та нейтральна динаміка академічної саморегуляції (АС)
студентів-першокурсників

Незважаючи на те, що до другої групи потрапили лише
ті студенти, індекс автономії яких наприкінці першого курсу був меншим, порівняно з початком навчання,
статистично достовірних відмінностей цього індексу на
початку і в кінці навчального року у цій групі виявити не
вдалось. Він коливається від середнього до нижньої межі
високого рівня (рис. 6). З’ясувалось, що цю групу студентів
характеризує насамперед зростання зовнішнього регулювання (t=-3,61 якщо р=0,0005), а саме зовнішніх спонукань до навчальної діяльності.
Характерним для групи студентів з позитивною
динамікою є обернений зв’язок між внутрішнім регулюванням на початку навчального року та індексом перенасичення (r=-0,43 якщо р<0,05); внутрішнім регулюванням
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у кінці навчального року та індексом втоми (r=-0,44
якщо р<0,05). Щодо зовнішнього регулювання, то на
початку і в кінці навчального року виявлено зворотні
кореляції з комунікативним дискомфортом студентів
(r=-0,44 і r=-0,44 якщо р<0,05).
Індекс автономії на початку першого року навчання корелює з навчальною успішністю у першому (r=0,50
якщо р<0,05) і другому (r=0,48 якщо р<0,05) семестрах;
в кінці першого року – з навчальною успішністю у другому семестрі (r=0,44 якщо р<0,05). Ці взаємозв’язки
з’являються завдяки внутрішньому регулюванню.
Студентів-першокурсників з позитивною динамікою
академічної саморегуляції характеризує взаємозв’язок між
індексом автономії на початку і в кінці навчального року
такими шкалами самоактуалізації особистості: пізнавальні
потреби (r=0,47 і r=0,47 якщо р<0,05), креативність (r=0,52
і r=0,49 якщо р<0,05), контактність (r=0,58 і r=0,45 якщо
р<0,05). Крім того, індекс автономії на початку навчального року корелює зі шкалою спонтанності (r=0,48 якщо
р<0,05), а в кінці навчального року – зі шкалою самоповаги (r=0,45 якщо р<0,05).
Розглянемо кореляційні зв’язки для групи студентівпершокурсників з нейтральною динамікою академічної
саморегуляції. Внутрішнє регулювання на початку року
обернено корелює з індексом втоми (r=-0,38 якщо р<0,05)
і перенасичення (r=-0,40 якщо р<0,05); в кінці року – з
індексом перенасичення (r=-0,40 якщо р<0,05) і стресу
(r=-0,32 якщо р<0,05). Зовнішнє регулювання наприкінці
першого курсу обернено корелює з індексом перенасичення (r=-0,37 якщо р<0,05).
Для студентів з нейтральною динамікою академічної
саморегуляції виявлено зв’язки між індексом автономії на
початку першого курсу й успішністю у першому семестрі
(r=0,32 якщо р<0,05). Так само, як і для групи з позитивною
динамікою, ці зв’язки зумовлені внутрішнім регулюванням.
На відміну від попередньої групи виявлена пряма
взаємозалежність між індексом автономії і на початку, і
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в кінці першого курсу та шкалами ціннісних орієнтацій
(r=0,41 і r=0,40 якщо р<0,05) та самоповаги (r=0,39 і
r=0,35 якщо р<0,05). Також індекс автономії в кінці
першого курсу корелює з такими шкалами: підтримка
(r=0,34 якщо р<0,05), сенситивність (r=0,36 якщо р<0,05)
та креативність (r=0,37 якщо р<0,05).
Для групи студентів-першокурсників з позитивною
динамікою ми побудували шестифакторну модель, яка
пояснює 75,96% від загальної дисперсії даних. Ця модель
допомагає проаналізувати особливості працездатності,
особистісні риси та навчальну успішність студентівпершокурсників з позитивною динамікою академічної
саморегуляції.
Перший фактор «Комунікативний дискомфорт»
описує 19,10% від загальної дисперсії даних і враховує
такі шкали: індекс автономії на початку та в кінці першого курсу, комунікативний дискомфорт у кінці першого курсу, креативність з високими факторними
навантаженнями, а шкали зовнішнього регулювання на
початку та в кінці першого курсу – з низькими. Другий
фактор «Академічна успішність» пояснює 12,09% від
загальної дисперсії даних і об’єднує високу академічну
успішність у першому та другому семестрах, і високе
внутрішнє регулювання в кінці першого курсу. Третій
фактор ми назвали «Комунікативно-почуттєвий аспект
самоактуалізації» (13,69% дисперсії). До його складу входять такі риси самоактуалізованої особистості: підтримка,
прийняття агресії, контактність, сенситивність до себе,
спонтанність, гнучкість поведінки і самоприйняття з високими факторними навантаженнями та вік студентів – з
низьким. Фактор «Низька працездатність» дає змогу пояснити 14,32% дисперсії даних. Шкали хронічна втома,
ситуативна втома, психологічний стрес, фізіологічний,
когнітивний і емоційний дискомфорт у кінці першого
курсу мають високі факторні навантаження. П’ятий фактор – «Ціннісно-орієнтаційний аспект самоактуалізації»
(7,70% дисперсії) охопив такі шкали: ціннісні орієнтації,
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уявлення про природу людини, синергія та креативність
з високими факторними навантаженнями. Останній шостий фактор «Внутрішнє регулювання» пояснює 9,06%
від дисперсії даних для цієї групи і враховує внутрішнє
регулювання на початку першого курсу з високим факторним навантаженням.
Проаналізуємо фактори, які отримали внаслідок факторного аналізу групи студентів з нейтральною динамікою
академічної саморегуляції упродовж першого року навчання. Для цієї групи ми побудували п’ятифакторну модель, яка пояснює 67,83% від загальної дисперсії даних.
Перший фактор «Висока працездатність» описує
19,47% дисперсії. До нього увійшли такі шкали: хронічна
втома, ситуативна втома, монотонність, перенасичення, психологічний стрес у кінці першого курсу, а також
фізіологічний, когнітивний, емоційний та комунікативний
дискомфорт у кінці першого курсу з низькими факторними навантаженнями. До цього фактора належить також
шкала самоповаги з високим факторним навантаженням.
Другий фактор – «Самоактуалізація» (17,81% дисперсії) –
охопив більшість шкал методики самоактуалізації
особистості, а саме: підтримка, орієнтація у часі, ціннісні
орієнтації, гнучкість поведінки, сенситивність до себе,
спонтанність, самоповага, самоприйняття, синергія,
прийняття агресії, контактність, пізнавальні потреби та креативність. Всі шкали мають високі факторні
навантаження. Третій фактор ми назвали «Внутрішня
академічна саморегуляція». Він покриває 12,62% від
загальної дисперсії даних і охоплює індекс автономії на
початку першого курсу і внутрішнє регулювання на початку та в кінці першого курсу з високими факторними навантаженнями. Четвертий фактор – «Академічна
саморегуляція» (11,90% дисперсії) – це індекс автономії на
початку та в кінці першого курсу з високими факторними
навантаженнями і зовнішнє регулювання на початку та
в кінці першого курсу – з низькими. П’ятий фактор цієї
моделі назвали «Академічна успішність» (6,03% дисперсії).
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До його складу входить висока академічна успішність за
перший і другий семестри шкала уявлення про природу
людини з високими факторними навантаженнями.
Отримані під час статистичного опрацювання результати дають змогу описати особливості працездатності
студентів, які мають різну динаміку академічної
саморегуляції. Першокурсники, академічна саморегуляція
яких упродовж першого курсу зростає, в кінці навчального року відчувають втому та психофізіологічний дискомфорт. Це можна вважати важливим чинником зниження їхньої працездатності. На таких студентів не
діють зовнішні спонукання. Через те, що вони переживають комунікативний дискомфорт, у них знижується
мотивація у сфері спілкування. Ця мотивація буде тим
нижчою, чим більше на них будуть «тиснути» батьки та
викладачі. Мабуть, це пов’язано з характерною для цієї
групи студентів схильністю до креативності.
Можна стверджувати, що першокурсники з позитивною динамікою академічної саморегуляції володіють прийомами внутрішнього регулювання. Чим ліпше внутрішнє
регулювання в них було сформовано на початку навчального року, тим менше відчуватимуть перенасичення від
своєї навчальної діяльності, а чим більше вони мають
внутрішнє регулювання в кінці першого курсу, тим менше
відчуватимуть втому.
Незважаючи на те, що фізіологічний, когнітивний і
емоційний дискомфорт займають вагоме місце у моделі
працездатності студентів з позитивною динамікою,
ці психічні стани безпосередньо не пов’язані з їхньою
академічною саморегуляцією.
Розглянемо особливості працездатності студентів
першого курсу з нейтральною динамікою академічної
саморегуляції. Нагадаємо, що йдеться про тих осіб, індекс
автономії яких перебуває на межі середнього та високого рівня, зовнішні спонукання яких упродовж першого року перебування в університеті зростають. Для
таких студентів провідним виявився фактор високої
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працездатності, який свідчить про низький рівень втоми, монотонності, перенасичення, стресу, а також про
психофізіологічний комфорт студентів. Це закономірно
супроводжується ростом самоповаги.
Студенти, в яких упродовж першого року навчання
поступово зростає зовнішнє регулювання, зберігають високу розумову працездатність. Що більше студенти практикують зовнішнє та внутрішнє регулювання, то менше
вони відчувають перенасичення від навчання в кінці
року. Що менше студенти керуватимуться власними спонуканнями після вступу до вищого навчального закладу,
то більше відчуватимуть втому в кінці навчального року,
а що менше в кінці першого курсу, то більше стресу вони
матимуть. Важливо зазначити також, що першокурсники з нейтральною динамікою академічної саморегуляції
значну увагу приділяють своєму особистісному росту.
Отож, студентів-першокурсників, академічна
саморегуляція яких упродовж першого року навчання
змінюється від середнього до високого рівня, характеризує
зниження працездатності в кінці першого курсу, що
виражається у зростанні втоми, стресу, фізіологічного,
когнітивного й емоційного дискомфорту. В студентів з такою динамікою саморегуляції важливе місце займає досягнення високої академічної автономії завдяки зниженню
зовнішнього регулювання, використовуючи креативність.
Це супроводжується комунікативним дискомфортом.
Студенти, в яких на першому курсі є нейтральна
динаміка академічної саморегуляції, мають підвищену
працездатність у кінці року. Вони не відчувають втоми та
психофізіологічного дискомфорту. Важливою складовою
їхнього студентського життя є прагнення самоактуалізації.
Досягнення академічної автономії не є настільки важливим у їхньому житті, як для студентів з позитивною
динамікою.
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Саморегуляція як чинник академічної
успішності студентів

Ç а результатами першої сесії ми поділили
студентів на три підгрупи: з високою, низькою та
нестабільною академічною успішністю. До групи з високою успішністю увійшли студенти, середній бал яких
становив 87 зі 100 (84% оцінок – «відмінно» і «дуже добре»,
16% – «добре»). До групи з низькою успішністю потрапили
студенти, середній бал яких – 57 зі 100 (90% оцінок – «достатньо» і «задовільно», 8% – «добре» і 2% – «дуже добре»).
До групи з нестабільною успішністю зачислили студентів,
середній бал яких становив 74 зі 100 (31% – «відмінно» і
«дуже добре», 31% – «добре», 38% – «задовільно» і «достатньо»). Загальну академічну успішність визначали як суму
балів, які отримали за всі іспити у першій сесії.
Підрахунок середньогрупових показників внутрішньої
саморегуляції студентів з різною академічною успішністю
виявив, що вони коливаються у межах середнього рівня. За
t-критерієм Стьюдента виявилась статистично достовірна
відмінність між студентами з високою, низькою та
нестабільною академічною успішністю. Особливо помітна
різниця між внутрішньою саморегуляцією високоуспішних
і малоуспішних студентів (на початку семестру: t=2,74 якщо
р=0,009; в кінці семестру: t=2,79 якщо р=0,008). Між студентами з високою та нестабільною успішністю відмінності
виявлені лише на початку семестру (t=2,22 якщо р=0,03), а
в кінці семестру різниці виявити не вдалось. Так само ми
не виявили відмінностей між групами студентів з низькою
та нестабільною академічною успішністю (рис. 7).
Зовнішня саморегуляція студентів-першокурсників
також коливається у межах середнього рівня, однак
різниці між студентами з різною академічною успішністю
ми не виявили.
Для першокурсників з високою академічною
успішністю виокремилось сім факторів, які описали 73,90%
234

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ЧЕРЕЗ СОЦІАЛІЗАЦІЮ
QNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQQNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQNNNQNQQNNNQQNQNQQ

загальної дисперсії даних: внутрішня саморегуляція
(13,72%), мінімізація зовнішньої саморегуляції (15,25%),
академічна успішність з професійної підготовки (7,65%),
самоактуалізація (12,31%), висока працездатність
(11,30%), міжособистісна чутливість (6,35%) і загальна
академічна успішність (7,32%).
60
58
56
54

ȼɢɫɨɤɚ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ
ɇɢɡɶɤɚ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ
ɇɟɫɬɚɛɿɥɶɧɚ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ

52
50
48
46
44
ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿɹ
(ɩɨɱɚɬɨɤ ɫɟɦɟɫɬɪɭ)

ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿɹ
(ɤɿɧɟɰɶ ɫɟɦɟɫɬɪɭ)


Рис. 7. Внутрішня саморегуляція студентів
з різною академічною успішністю

У студентів із задовільною успішністю виявили
шість факторів, які описали 78,80% дисперсії, а саме:
мінімізація зовнішньої саморегуляції (23,78%), внутрішня
саморегуляція (14,22%), низька працездатність (10,92%),
почуттєвий чинник академічної успішності (9,68%), часовий чинник академічної успішності (11,41%), концептуальний чинник академічної успішності (8,79%).
Для групи студентів з нестабільною успішністю
ми виділили сім факторів, які допомогли описати
67,11% загальної дисперсії: самоактуалізація (12,10%),
мінімізація зовнішньої саморегуляції (13,32%), внутрішня
саморегуляція (10,22%), функціональний чинник
академічної успішності (9,81%), цілісність ціннісноорієнтаційної сфери (7,08%), академічна успішність з
професійної підготовки (6,13%), перенасичення монотонною навчальною діяльністю (8,45%).
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Зіставлення результатів факторного аналізу у трьох
групах досліджуваних дало підстави описати спільні риси
й відмінні індивідуальні особливості першокурсників з
різною академічною успішністю. Найважливіша характеристика усіх студентів, незалежно від їхньої академічної
успішності, – зниження зовнішньої регуляції навчальної
діяльності, причому на початку та в кінці першого семестру (для студентів з нестабільною успішністю це
спостерігається лише наприкінці семестру). Про це
свідчать низькі факторні навантаження шкал, які увійшли
до фактора «Мінімізація зовнішньої саморегуляції». Друга
(за важливістю) характеристика для високоуспішних
і малоуспішних студентів – зростання внутрішньої
саморегуляції і на початку, і в кінці першого семестру
(високі факторні навантаження шкал за фактором
«Внутрішня саморегуляція»).
Для студентів з нестабільною успішністю фактор
внутрішньої саморегуляції стосується лише кінця першого семестру. Достатньо вагомим для цієї групи студентів
є фактор самоактуалізації, який пов’язаний із зростанням
незалежності особистих цінностей (0,780), усвідомленням
своїх потреб і почуттів (0,674), здатністю приймати такі
індивідуальні особливості: спонтанність (0,694) та агресію
(0,818). Виявлено, що фактор самоактуалізації особливо
важливий для молодших за віком студентів (16–17-річних)
(-0,745). Зазначимо, що характеристики, які входять до
самоактуалізації студентів з високою успішністю, частково
збігаються з характеристиками самоактуалізації студентів
з нестабільною успішністю і пов’язані з незалежністю
ціннісної сфери особистості (0,769), усвідомленням цих
цінностей (0,806), спонтанністю почуттів (0,680) і високим
рівнем пізнавальних потреб (0,704), із здатністю приймати
свої емоційні стани (0,705), суб’єкт-суб’єктним спілкуванням
(0,749). Для студентів з низькою успішністю характеристики
самоактуалізації не виокремились у самостійний фактор.
Отож, вступивши до університету з установкою на те,
що спонукання з боку інших і зовнішні норми не можуть
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бути мотивом навчальної діяльності, першокурсники починають перебудовувати свою систему саморегуляції з
зовнішньої на внутрішню. Якщо студенти з високою та
низькою успішністю це починають робити з початку семестру, то з нестабільною – лише в кінці семестру.
Подальший розподіл факторів відрізняється залежно від
академічної успішності студентів. У навчальній діяльності
першокурсників з відмінною і дуже доброю успішністю важливу роль відіграє висока працездатність, про що свідчать
низькі показники втоми (-0,785), монотонності (-0,823),
психічного перенасичення (-0,877) та психологічного стресу
(-0,703). Для цієї групи студентів академічна успішність з
професійної підготовки та загальна академічна успішність
виділилась у два різні фактори з високими факторними навантаженнями, з чого можна зробити висновок про чітке
відокремлення у свідомості студентів важливості професійної
підготовки, порівняно з дисциплінами гуманітарного та
природничо-наукового циклу.
Між загальною академічною успішністю і саморегуляцією студентів з високою успішністю, а також
показниками працездатності та характеристиками
самоактуалізації особистості кореляцій виявити не вдалось. Отримано лише окремі взаємозв’язки, тобто висока
поточна успішність з дисципліни професійної підготовки
корелює з низькою спонтанністю у вираженні своїх
почуттів (r=-0,42 якщо р<0,05).
На діяльність студентів із задовільною та достатньою
успішністю суттєвий вплив має такий фактор: низька працездатність, до якого увійшли високі показники
індексів втоми (0,921), монотонності (0,862), психічного
перенасичення (0,812) та психологічного стресу (0,898).
Цікавим є такий факт: для студентів з низькою успішністю
академічна успішність – взаємозалежна –різні навчальні
дисципліни потрапили до різних факторів (на відміну від
студентів з високою успішністю, яка пов’язана з характеристиками самоактуалізації особистості). Вища поточна
успішність з дисципліни професійної підготовки (0,784)
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пов’язана з такою глобальною характеристикою само
актуалізації: орієнтація у часі (0,660), тобто здатністю
студентів з низькою успішністю бачити цілісність свого
життя, переживати кожен момент у всій повноті. Низька
академічна успішність з одного з предметів гуманітарної
підготовки (-0,715) увійшла в один фактор із високою
сенситивністю до себе (0,672), спонтанністю у вираженні
своїх почуттів (0,679) і молодшим віком студентів (-0,728).
Низька підсумкова успішність з дисципліни професійної
підготовки (-0,631) та однієї з дисциплін гуманітарної
підготовки (-0,660) об’єднались в один фактор з позитивним уявленням про природу людини (0,701) та синергією
– здатність цілісно сприймати світ і людей (0,826).
Для студентів з низькою успішністю також не виявили
кореляційних зв’язків між загальною успішністю, з одного
боку, та саморегуляцією, працездатністю чи характеристиками самоакуталізації студентів – з іншого. Виявили
лише прямий взаємозв’язок між поточною успішністю
з дисципліни професійної підготовки та здатністю
студентів переживати цей момент у всій повноті (r=0,60
якщо р<0,05) та гнучкістю їхньої поведінки (r=0,46 якщо
р<0,05).
Для першокурсників з низькою академічною
успішністю визначили, що зростання орієнтації у часі і
поточної успішності з дисципліни професійної підготовки
при одночасному зниженні втоми, монотонності, перенасичення та психологічного стресу пов’язано зі зростанням самоприйняття. Так само зростання часового
чинника академічної успішності, внутрішнього локусу
контролю, контактності та зниження зовнішнього регулювання корелює з творчою спрямованістю особистості
й гнучкістю поведінки.
Індивідуальні відмінності студентів-першокурсників
з нестабільною успішністю пов’язані зі зниженням їхньої
працездатності. До фактора «Функціональний чинник
академічної успішності» з високими факторними навантаженнями увійшли індекс втоми (0,828) та стресу (0,665)
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і з низькими – пізнавальні потреби (-0,711), академічна
успішність з дисципліни гуманітарної підготовки
(-0,685). Очевидно, зниження працездатності студентів з
нестабільною успішністю через втому та психологічний стрес
водночас знижують їхнє прагнення до знань, що спричиняє
погіршення навчальної успішності, правда, йдеться лише
про одну з гуманітарних дисциплін. Одним із чинників
нестабільної успішності студентів є перенасичення їхньої
діяльності монотонною працею. До фактора «Перенасичення
монотонною діяльністю» з високими факторними навантаженнями увійшли шкали індекс монотонності (0,897) та
індекс психічного перенасичення (0,702).
Зауважимо, що не виявлено взаємозв’язку низької
працездатності студентів, які мають нестабільну
успішність, з їхньою академічною успішністю з дисципліни
професійної підготовки. Ця успішність виокремилась
у самостійний фактор з високим факторним навантаженням з поточної успішності (0,916). З характеристик
самоактуалізації для цієї групи студентів важливими є
ціннісні орієнтації (0,744) та синергія (0,772) (фактор
«Цілісність ціннісно-орієнтаційної сфери»).
На відміну від попередніх двох груп для першокурсників
з нестабільною успішністю виявили обернені кореляції
між загальною успішністю у першій сесії, з одного боку, та
зовнішньою саморегуляцією на початку навчання (r=-0,44
якщо р<0,05) та в кінці першого семестру (r=-0,49 якщо
р<0,05), з іншого. Крім того, з’ясували, що вищі власні
спонукання щодо навчальної діяльності в студентів на
початку семестру пов’язані з вищою поточною успішністю
з дисципліни професійної підготовки упродовж семестру (r=0,45 якщо р<0,05). Ліпшу загальну академічну
успішність продемонстрували ті студенти з нестабільною
успішністю, які мають вищу сенситивність, тобто краще
усвідомлюють свої потреби і почуття (r=0,42 якщо р<0,05),
а також виражають їх спонтанніше (r=0,48 якщо р<0,05).
Підсумовуючи результати дослідження саморегуляції
як чинника академічної успішності студентів, можна
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стверджувати, що незалежно від академічної успішності
першокурсників у першому семестрі характеризує прагнення до зменшення зовнішньої та збільшення внутрішньої
саморегуляції. Найвищу внутрішню саморегуляцію виявили в студентів з високою академічною успішністю.
Індивідуальні відмінності першокурсників з різною
успішністю пов’язані з різними характеристиками
самоактуалізації особистості. Для студентів з високою
та нестабільною успішністю – це незалежність власних
цінностей, спонтанність у вираженні почуттів, здатність
приймати своє роздратування і агресію як природні
прояви людини, однак ці чинники не безпосередньо
пов’язані з їхньою академічною успішністю. У студентів
з низькою успішністю така риса як компетентність у
часі підвищує, а сенситивність, спонтанність і синергія –
знижує академічну успішність.
Схильність до перевтоми, переживання монотонності
розумової праці, психічного перенасичення та
психологічного стресу властива студентам з високою і
нестабільною академічною успішністю.
QNQNQNQNQNQNQNNQNQ

Ì и проаналізували психологічні аспекти
академічної саморегуляції першокурсників – майбутніх
психологів. З’ясували, що академічна саморегуляція
студентів має середній рівень. Внутрішня та зовнішня
саморегуляція упродовж першого семестру зростає, а
академічна автономія – знижується.
Головні чинники внутрішньої регуляції на початку
навчання – інтерес до навчання, а зовнішньої – потреба
у позитивній увазі з боку викладача. Важливими чинниками внутрішньої регуляції в кінці першого семестру є
інтерес до навчання та самоствердження, а зовнішньої –
потреба у позитивній увазі з боку викладача і потреба
уникнути почуття сорому.
Проаналізували особливості працездатності студентів,
які упродовж першого року навчання мають позитив240
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ну та нейтральну динаміку академічної саморегуляції.
З’ясували, що в студентів, академічна саморегуляція яких
змінюється від середнього до високого рівня і в яких
зростає внутрішнє регулювання, в кінці першого курсу мають низьку працездатність. Студентам, академічна
саморегуляція яких залишається без змін, проте зростає
зовнішнє регулювання, в кінці року властива висока
працездатність.
Психологічними чинниками зростання академічної
автономності студентів із зниженою працездатністю
є самоповага, ціннісно-орієнтаційна та поведінкова
незалежність від зовнішнього впливу, зрілість почуттів;
із помірною – зрілість почуттів.
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Поняття соціальної активності в психології
Види соціальної активності людини
Соціальна активність особистості в громадсько-політичній сфері

Поняття соціальної активності в психології

Äослідження соціальної активності особистості

в психології розпочалися наприкінці ХХ ст. Передумовами
стало вивчення активності та соціальної діяльності людини, а також розвиток психології особистості.
Згідно з психологічною енциклопедією «активність –
одна з головних характеристик особистості, що полягає
в здатності ініціювати зміни у взаємовідносинах з
навколишнім середовищем»1. Активність передбачає певні
зусилля з боку особистості, на відміну від реактивності,
основою якої є пасивна відповідь організму на подразник. Головною умовою активності людини є її стан
здоров’я. Вважається, що здоровий організм завжди
активний; однак рівень активності різний у різних людей і залежить від їхніх індивідуальних особливостей.
Активність особистості – надзвичайно широке поняття,
1

Психологическая енциклопедия / ред. Р. Корсини, А. Ауербах. –
СПб. : Питер, 2003. – С. 10.
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оскільки стосується біологічних, психічних і соціальних
аспектів життєдіяльності людини. Це сприяло тому, що
вчені виділили різні види та форми активності: фізична
та психічна, специфічна та неспецифічна, зовнішня та
внутрішня, рекреаційна, продуктивна, артистична, культурна, соціальна тощо.
Р. Нізамов основними видами активності вважає
біологічну та соціальну. Соціальна активність, на його
думку, виявляється у навчальному пізнанні, праці, науковому пізнанні та громадській діяльності.
Соціальна активність – одна з форм, яка тісно пов’язана з іншими. Розглянемо існуючі визначення соціальної
активності.
У найбільш широкому значенні соціальну активність
розуміють у психології як «входження людини в світ інших
людей з певною метою»1. Таке визначення охоплює всю
систему соціальної взаємодії людини з іншими людьми та
зі спільнотами, соціальними інститутами чи суспільством
загалом. Виявом соціальної активності людини буде і звичайна розмова по телефону, і виступ на демонстрації, і
створення організації (громадської чи комерційної), а отже,
будь-який рух є напрямом суспільства, що передбачає
певну систему простих чи складних дій.
В енциклопедії психології подано дещо вужче
розуміння соціальної активності: «конструктивної участі
в суспільних акціях з метою принесення користі іншим
людям, примноженні суспільних благ чи боротьби за розвиток суспільства, що є результатом добровільно взятих
на себе обов’язків»2. Дискусійним у цьому визначенні
є розуміння соціальної активності як конструктивної
участі. Наприклад, страйк на підприємстві, щоб захистити інтереси працюючих, є конструктивним лише для цієї
групи людей, але одночасно має деструктивні наслідки
для міста чи держави загалом (тривалий страйк водіїв
1

2

Encyklopedia psychologii / red. W. Szewczuk. – Warszawa : Fundacja
innowacja, 1998. – S. 13.
Ibid. – S. 20.
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міського транспорту унеможливлює вчасне добирання на роботу більшої частини жителів міста, що вплине
на економічні показники, а наслідком може бути зменшення соціальних виплат). Підтверджують нашу думку
деякі види соціальної активності, визначені в працях
українських психологів. Зокрема, Л. Кияшко до видів
соціальної активності зачисляє протестну активність,
в основі якої зазвичай є деструктивні дії (розбивання
вікон, спалювання символіки, розмальовування стін
тощо). С. Грабовська поряд із конструктивними формами соціальної активності виділила знищувальну соціальну
активність, яка виявляється в «актах непокори, що супроводжуються символічним або реальним знищенням чогось
або когось»1. Отже, доцільно говорити не про конструктивну участь, а про конструктивні цілі, які навіть в умовах
розвинутих демократій часто досягаються деструктивним
шляхом або виливаються в деструктивні наслідки.
Також дискусійним є однозначне твердження, що метою соціальної активності є принесення користі іншим
людям чи суспільству загалом. Ми вважаємо, що не
менш важливим і цілком реальним мотивом соціальної
активності є бажання отримати певну користь для себе.
Це може виявлятися в прагненні здобути певні знання чи
досвід, знайти нових друзів, отримати переваги при працевлаштування або ж конкретну матеріальну винагороду
за затрачені зусилля. Мабуть, такі мотиви передбачають
принесення користі суспільству. Тому, на нашу думку,
кожне виявлення соціальної активності спонукається
складною системою мотивації людини, в якій є і соціальні,
і індивідуальні мотиви.
Й. Дражкевіч розуміє соціальну активність як участь
членів певної групи в діяльності, що виходить поза обов’язки,
1

Грабовська С. Багатовекторна модель соціальної активності особистості / С. Грабовська // Тези міждисципл. конф. [«Трансформація
парадигм мислення та концепцій знання під впливом сучасних викликів у загальній, соціальній, практичній і прикладній філософії»],
(Львів, 29–30 лист. 2007 р.) ; відп. за вип. А. Карась. – Львів, 2007. –
С. 80–81.
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пов’язані з виконанням професійної ролі та ролі в родині,
яка не оплачується і скерована на підтримання суспільних
цінностей цією групою. Соціальна активність, на думку
автора, відображається не лише на користь певної групи
осіб, але також може бути спільною дією членів групи для
досягнення спільної мети. Такий погляд занадто вузький у
розумінні соціальної активності і здебільшого описує громадську активність, оскільки йдеться про діяльність певної
групи (громади), спрямовану на реалізацію інтересів та
цілей цієї групи, а також підтримання спільних цінностей.
Доречним у цьому визначенні є відмежування соціальної
активності від інших видів людської діяльності, а також
наголошування на її безоплатності. Останній чинник
вважає найважливішим у розумінні соціальної активності
М. Левицька.
Л. Орбан-Лембрик розуміє соціальну активність як
«глибинні, різнобічні зв’язки особистості із соціумом,
рівень реалізації як суб’єкта суспільних відносин»1. Отже,
рівень соціальної активності визначає міру реалізації
особистості в соціумі.
Російський дослідник А. Серьогін розглядає соціальну
активність як «свідому, самостійну діяльність, спрямовану
на задоволення власних потреб особистості та вирішення
суспільно значущих завдань» 2. У цьому визначенні
простежується не соціальний, а індивідуальний вимір
соціальної активності.
Проаналізувавши зазначені визначення, можна
виділити суттєві характеристики соціальної активності
людини:
1) соціальна активність виражає спрямованість
особистості на інших людей чи суспільство загалом;
1

2

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління / Л. Е. Орбан-Лембрик. –
К. : Академвидав, 2003. – С. 159.
Серегин А. Н. Методика исследования социальной активности
студенческой молодежи / А. Н. Серегин // Сборник докладов III
Всероссийского социологического конгресса (Москва, 22–23 октября 2008 г.). – Режим доступу : http://www.isras.ru/publications_
bank/1227106570.pdf. – С. 2.
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2) в основі соціальної активності – соціальна взаємодія;
3) за допомогою соціуму людина прагне реалізувати
певні цілі, інтереси чи потреби;
4) соціальна активність виявляється в певних діях
(простих чи складних), спрямованих на досягнення
бажаних цілей.
Отож, ми розумітимемо соціальну активність як
психологічну характеристику особистості, яка виражає
міру її залучення в життєдіяльність суспільства та
виявляється в діях, спрямованих на досягнення цілей
людини чи суспільства та задоволення її інтересів.

Види соціальної активності людини

Ðізноманітність

суспільного життя людини
зумовлює можливість поділу соціальної активності на
різновиди. Виокремлення видів і форм соціальної активності
є в працях М. Левицької, С. Грабовської, Й. Дражкевіча та ін.
Софія Грабовська виділила такі види соціальної
активності:
1) за мірою усвідомлення соціальної активності:
усвідомлена – людина цілеспрямовано та плановано
чинить певні дії та імпульсивна – в цьому випадку
соціальна активність є реакцією на ситуацію;
2) за результатом соціальної активності: створювальна – спрямована на спільне благо, результатом її
є створення чогось корисного для товариства,
спільноти, громади та знищуюча – виявляється в
актах непокори, що супроводжуються символічним
або реальним знищенням чогось або когось;
3) за характером дій: діяльна – людина чинить певні
дії для демонстрації власної активності (участь
у страйку, виборах чи в діяльності громадських
організацій) та відмова від діяльності – людина не
чинить певних дій, щоб висловити чи відстояти
свою позицію;
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4) за суб’єктом, на який спрямована соціальна
активність «для інших» – людина чинить щось для
інших з альтруїстичних міркувань, маючи потребу
допомагати іншим та «для себе» – задовольняє певну
власну потребу, отримує певну вигоду для себе в
майбутньому;
5) за провідним мотивом: зовнішня – спрямовується
зовнішніми стимулами та внутрішня – є результатом внутрішньої мотивації особистості. Якщо
активність скеровується зовнішніми стимулами, то
вона триває доти, доки діє стимул, а внутрішньо зумовлена соціальна активність зазвичай триваліша
та вагоміша для особистості;
6) за характером внутрішньої зумовленості:
конформістська – скеровується прагненням людини не відрізнятися від інших і самостійна – зумовлена внутрішніми мотивами людини, не залежить
від думок і впливу інших.
М. Левицька виділила ще два критерії поділу соціальної
активності:
1) залежно від форми вияву соціальної активності:
організована – виявляється в участі особистості в
діяльності певних громадських організацій, асоціацій
тощо та спонтанна – є результатом на певну ситуацію;
2) залежно від сфери, на яку спрямована соціальна
активність: локальна – діяльність на користь свого
місця проживання, поліпшення умов праці, тобто
людина змінює щось навколо себе; загальна – спрямована на поліпшення життя цілого суспільства.
Власну класифікацію соціальної активності сформулював Й. Дражкевіч. Він виділив такі види соціальної
активності:
1) залежно від цілей соціальної активності: експресивна – слугує реалізації спільних уподобань людей, які провадять певну спільну діяльність (клуби за інтересами) та інструментальна – реалізує
спільні інтереси через здійснення суспільного впли247
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ву однією групою на інші (діяльність у громадських
і політичних організаціях);
2) залежно від рівня інституціоналізації поділяє
соціальну активність на формалізовану – передбачає
тривалу участь в окремих соціальних інститутах, які
мають визначені цілі, засоби та сферу діяльності,
а також права та обов’язки членів, визначену
внутрішню структуру та неформалізовану – нетривала, одномоментна, не передбачає наявності
формальних меж, структури та правил участі людей.
Ми вважаємо, що можна виділити ще три види
соціальної активності залежно від її суб’єкта: індивідуальну
– суб’єктом активності є одна людина, що реалізовує свої
або чиїсь інтереси; групову – суб’єктом активності є певна група людей, які мають спільні інтереси (громадська
організація, асоціація, колектив тощо); масова – суб’єктом
активності є велика кількість людей, які відстоюють
спільні інтереси (демонстрація, страйк, революція).
Кожен з цих видів активності має різні механізми залучення особистості: причиною індивідуальної соціальної
активності є індивідуальні потреби та мотиви особистості,
групової – почуття належності до певної спільноти, а
масової – прагнення бути причетним до загальносуспільних
процесів.
Важливо виділити види соціальної активності залежно
від сфери соціального життя, на яку ця активність спрямована. За цією ознакою можна виділити економічну
(яка враховує трудову, професійну та підприємницьку),
політичну, громадянську, громадську, культурно-мистецьку, розважально-відпочинкову, релігійну активність
тощо.
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Соціальна активність особистості
в громадсько-політичній сфері

Ó громадсько-політичній сфері можна виділити
три види соціальної активності: громадянську, громадську та політичну. Всі ці поняття характеризують залучення
людини в суспільно-політичне життя країни і можуть бути
окреслені системою «людина – держава – громадянське
суспільство».
Зв’язки між елементами цієї системи утворюють мережу взаємовпливів, адже жоден з елементів не може існувати
відокремлено. Характер взаємовпливів найчастіше залежить від режиму державного правління, наприклад, в
умовах тоталітаризму реальні впливи односторонні з боку
держави на інші елементи системи, а зворотні впливи є
лише уявними (прикладом може слугувати проведення
виборів у тоталітарних країнах, де результат голосування
не залежить від виборців). Можливою є відсутність або
нерозвинутість одного з елементів системи, а саме громадянського суспільства, яке повноцінно функціонує лише
в умовах стабільних розвинутих демократій.
Цікавою є взаємодія людини з двома іншими елементами системи, державою та громадянським суспільством,
психологічні механізми якої зображені в моделі соціальної
активності людини в громадсько-політичній сфері.
Держава як одна з суспільно-історичних форм
об’єднання людей відрізняється від усіх інших об’єднань
та організацій можливістю реалізовувати публічну владу1.
Надання державі контрольно-регулювальних функцій у
суспільстві відокремило її від усіх інших форм суспільного
життя. Взаємовідносини людини та держави описує система громадянських прав та обов’язків, які визначають
статус громадянина для кожної людини, яка за походженням або за власним бажанням належить до держави.
1

Юрій М. Ф. Політологія : підручник / М. Ф. Юрій. – К. : Дакор, 2006. – 416 с.
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Держава забезпечує людині-громадянину певні права та
свободи, натомість міра залучення людини в державницьке життя залежить від активності самої людини.
Саме в цьому контексті можна говорити про громадянську активність людини.
Громадянську активність можна визначити як
соціально-психологічну характеристику людини, яка
виражає її ставлення до держави, що ґрунтується на
інтересах, потребах і цінностях людини, виявляється щонайменше у виконанні нею громадянських обов’язків.
Напевно, не кожну взаємодію людини та держави
можна зачислити до сфери громадянської активності.
Людина співпрацює з державою щодня, зокрема, через
державні та владні інституції. Більшість звернень людини
до державних інституцій мотивовані суто прагматичними інтересами: щоб поліпшити соціально-побутові, чи
освітньо-культурні умови життя. Отже, така активність
людини пов’язана з невиконанням або недостатньо добрим виконанням державою своїх обов’язків перед громадянами. Тоді людина керується особистими інтересами.
Про громадянську активність можна говорити, на думку
Р. Патнама, тоді, коли, крім егоїстичних інтересів, наявні
також і суспільні інтереси, коли «громадяни ... вважають
громадську сферу за щось більше, ніж бойовище для досягнень особистих інтересів»1.
Основними механізмами реалізації державної влади є
політика та право. Активні громадяни творять політичну
систему держави, а самі вияви громадянської активності
чітко регулюють правові норми. Отож, можна визначити щонайменше два види громадянської активності:
політичну (активність людини в сфері політики) та правову (активність людини в сфері права).
Як зазначила К. Гавриловська, взаємодія особистості
з правовим полем держави «є неминучою, особливо, якщо
1

Патнам Р. Д. Творення демократії: Традиції громадської активності в
сучасній Італії / Р. Д. Патнам, Р. Леонарді, Р. Й. Нанетті ; пер. с англ.
В. Ющенко. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – С. 111.
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ǏǼǺǸǬǰȋǹǽȈǶǱ
ǽǿǽǻȑǷȈǽǾǮǺ

ǐǱǼǲǬǮǬ

ǛǺǷȑǾǴǶǬ

ǛǼǬǮǺ

ǚǼǯǬǹǴ ǮǷǬǰǴ

ǐȑȋǷȈǹȑǽǾȈ Ǯ
ǺǼǯǬǹǬȁ ǮǷǬǰǴ

ǏǼǺǸǬǰǬ

ǏǼǺǸǬǰǽȈǶȑ Ǻǭ’ȏǰǹǬǹǹȋ

ǐȑȋǷȈǹȑǽǾȈ ǿ
ǻǺǷȑǾǴȃǹǴȁ ǻǬǼǾȑȋȁ

ǐȑȋǷȈǹȑǽǾȈ ǿ
ǯǼǺǸǬǰǽȈǶǴȁ
ǺǼǯǬǹȑǳǬȂȑȋȁ

ǎǺǷǺǹǾǱǼǽǾǮǺ
ǣǷǱǹǽǾǮǺ
ǗȑǰǱǼǽǾǮǺ

ǍǬǷǺǾǿǮǬǹǹȋ

ǛǺǷȑǾǴȃǹǬ
ǰȑȋǷȈǹȑǽǾȈ

ǑǷǱǶǾǺǼǬǷȈǹǬ
ǝǺȂȑǬǷȈǹǬ
ǖǺǹǮǱǹȂȑǵǹǬ
ǛǼǺǾǱǽǾǹǬ
ǛǺǷȑǾǴȃǹǬ
ǿȃǬǽǾȈ

ǛǼǬǮǺǽǾǮǺǼȊǮǬǷȈǹǬ
ǛǼǬǮǺǳǬȁǴǽǹǬ
ǛǼǬǮǺǰǺǾǼǴǸǿȊȃǬ

ǛǼǬǮǺǮǬ
ǰȑȋǷȈǹȑǽǾȈ

ǛǺǷȑǾǴȃǹǬ
ǬǶǾǴǮǹȑǽǾȈ

ȀǺǼǸǬǷȈǹǬ

ǹǱȀǺǼǸǬǷȈǹǬ

ǏǼǺǸǬǰǽȈǶǬ
ǰȑȋǷȈǹȑǽǾȈ

ǏǼǺǸǬǰǽȈǶǬ
ǿȃǬǽǾȈ

ǛǼǬǮǺǮǬ
ǬǶǾǴǮǹȑǽǾȈ
ǢȑǷǱǽǻǼȋǸǺǮǬǹǬ

ǏǼǺǸǬǰȋǹǽȈǶǬ ǬǶǾǴǮǹȑǽǾȈ

ǝǻǺǹǾǬǹǹǬ

ǏǼǺǸǬǰǽȈǶǬ ǬǶǾǴǮǹȑǽǾȈ

ǝǺȂȑǬǷȈǹǬ ǬǶǾǴǮǹȑǽǾȈ

ǗȊǰǴǹǬ

x
x
x
x
x

ǛǼǺȀǱǽȑǵǹǬ
ǛȑǰǻǼǴȏǸǹǴȂȈǶǬ
ǗǺǶǬǷȈǹǺ-ǻǺǭǿǾǺǮǬ
ǖǿǷȈǾǿǼǹǺ-ǺǽǮȑǾǹȋ
ǜǺǳǮǬǲǬǷȈǹǬ

Модель соціальної активності людини в громадсько-політичній сфері
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життєві плани особистості спрямовані на досягнення високого соціального статусу»1.
Активність людини в сфері права досить сильно обмежена самим правом. Зокрема, встановлення права
та контроль за його дотриманням покладають на державу. Тому правова активність людини виявляється
лише в дотриманні законів та інших нормативних положень. Але і в цій сфері є змога виявити дещо більше
свою громадянську активність. Свідченням цього, зокрема, є діяльність правозахисних організацій, а також
організацій, які ставлять собі за мету контролювати за
дотриманням права державними інституціями: правоохоронними органами, управліннями виконання покарань, а
також органами місцевої та державної влади. Прикладом
правової активності також є участь громадян в обговореннях законопроектів, можливість подавати пропозиції до
їхніх змін, що виражається у формі громадських слухань.
Отже, правову активність особистості можна визначити
як активні дії, які спрямовані на реалізацію правотворчої,
правозахисної чи праводотримувальної діяльності.
Політична активність людини ґрунтовніше вивчена,
оскільки це поняття потрапляє в поле політологічних,
соціологічних і психологічних досліджень. Аналіз
літератури допомагає визначити суміжні поняття, які
описують взаємозв’язки людини та політичної сфери
життєдіяльності соціуму. Крім політичної активності, говорять про політичну участь, політичну діяльність, політичну
поведінку та політичне функціонування. Дуже часто ці
поняття вживають без чіткого термінологічного розмежування, що створює своєрідну плутанину в розумінні
змісту кожного поняття. Провідні дослідники цих проблем у політології та психології також наголошують на
1

Гавриловська К. П. Особистість у правовому полі держави /
К. П. Гавриловська // Проблеми політичної психології та її роль у
становленні громадянина Української держави: зб. наук. праць ;
за заг. ред. В. М. Литвина та М. М. Слюсаревського. – К. : Інф.-вид.
центр Тов-ва «Знання» України, 2001. – Вип. 3. – С. 92.

252

ОСОБИСТІСТЬ У СОЦІУМІ
QNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQQNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQNNNQNQQNNNQQNQNQQ

важливості відокремлення змісту зазначених понять
передусім для розвитку категоріального апарату науки.
Спробу термінологічного розмежування понять у межах політичної психології виконала Л. Найдьонова, посилаючись на теоретичні розробки українського політолога
В. Бортнікова. Аналізуючи поняття політичної участі,
дослідниця визначила зв’язки з поняттями політичної
активності, політичної діяльності та політичної поведінки.
Традиційно в психології найширшим поняттям, що
описує взаємодію людини з навколишнім світом, є поняття
активності. Його часто визначають як базову, інтегральну,
невід’ємну ознаку особистості, що характеризує спосіб її
існування. В. Бортніков зазначив, що «активність – це
той методологічний принцип, який дає змогу розкрити
специфіку становлення мінливої особистості в соціумі,
який також змінюється»1. Активність особистості є рушієм
змін у будь-якій сфері життєдіяльності людини.
У психології багато понять визначають через поняття
активності: поведінка – це зовнішній вияв активності,
чи діяльність – це цілеспрямована активність тощо. Тому
доцільно вважати поняття політичної активності як таке,
що є найширшим і охоплює весь спектр взаємодії людини
з іншими людьми чи інститутами в сфері політики. Наше
розуміння політичної активності близьке до визначення
О. Мелешкіної, в якому політичну активність розуміють
як «ступінь залученості актора (суб’єкта, прим. авт.) у
політичний процес в цілому»2.
Дещо інше визначення політичної активності запропонувала Л. Найдьонова, розуміючи під нею «інтенсивність
1

2

Бортников В. Політична участь, політична активність, політична
діяльність, політична поведінка: спільне й особливе / В. Бортников //
Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : зб.
наук. праць. ; Ін-т народознав. НАН України, Ін-т українознав ім.
І. Крип’якевича, Держ. ун-т Львів. політехніка. – Львів : [б. в.], 2007. –
Вип. 19. – С. 52.
Политический процесс: основные аспекты и способы анализа :
сборник учебных материалов / [под ред. Е. Ю. Мелешкиной]. – М. :
ИНФРА-М : Весь Мир, 2001. – С. 154.
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участі суб’єкта в політичному процесі загалом, а також у
межах окремих форм політичної діяльності»1. Отже, тут
йдеться про кількісний вимір участі людини в політиці (що
більше форм і видів участі людина реалізовує, то більш
політично активною вона є). Таке визначення політичної
активності описує характер політичної участі, зумовлений особистісними особливостями людини, а сама участь
відповідно поділяється на пасивну та активну. Отже,
поза увагою залишається якісний вимір, який описує
багатоманітність видів і форм політичної активності.
Ймовірно інтенсивність політичної активності залежатиме від розуміння причин, що спонукають до неї.
Американський вчений Р. Струп причинами політичної
активності пересічного населення вважав бажання задовольнити певні потреби чи відстояти власні інтереси.
Люди виявляють політичну активність тоді, коли їхні
проблеми не можуть бути ефективно розв’язані в межах
приватної сфери. Натомість українські дослідники зазвичай розуміють зміст поняття політичної активності особи
як її бажання принести користь суспільству чи іншим
людям. У такому випадку досить важко пояснити невисокий рівень політичної активності пересічних громадян,
який часто обмежується лише періодичною участю в голосуваннях.
Близьким до політичної активності є поняття політичної
поведінки. Український дослідник В. Северинюк визначив поняття політичної поведінки центральним щодо
інших понять, а Н. Кирилюк політичну активність розуміє
як форму політичної поведінки.
Під політичною поведінкою зазвичай розуміють «всі

1

Найдьонова Л. А. Розвиток громадянського суспільства як участь у
колективних діях спільнот / Л. А. Найдьонова // Проблеми політичної
психології та її роль у становленні громадянина Української
держави : зб. наук. праць ; за заг. ред. М. М. Слюсаревського;
упоряд. П. П. Горностай, Л. О. Кияшко, Л. А. Найдьонова. – К. :
Міленіум, 2008. – Вип. 7. – С. 39.
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види дій у політичній сфері»1. Крім того, зміст поняття
«політична поведінка» часто охоплює не лише індивідуальні
дії людини, а також і дії груп людей, стихійних чи
організованих мас, політичних організацій тощо.
Г. Артемов визначив політичну поведінку як «сукупність
людських дій (вчинків), які спостерігаються ззовні, в сфері
розподілу та здійснення влади»2. На нашу думку, зведення змісту поняття політичної поведінки лише до сфери
владних відносин дещо звужує його, оскільки політична
поведінка (як апелювання до політико-владних структур)
може бути мотивована й іншими потребами та інтересами,
крім влади, а її ціллю може бути відстоювання власних
економічних, соціальних, культурних інтересів тощо.
Політична поведінка як зовнішнє вираження думок,
намірів, переконань і позицій, є індикатором політичної
активності. Однак політична поведінка (як і будь-яка інша
поведінка) не завжди має усвідомлений характер, тому її
треба відрізняти від політичної діяльності та політичної
участі.
Крім того, термін «політична поведінка» здебільшого
вживають в американській науці, слідуючи розумінню
особистості та підході до її вивчення в біхевіоризмі.
Українські та російські психологи, використовуючи
діяльнісний підхід, використовують термін політичної
діяльності. Поняття «політична поведінка» та «політична
діяльність» не рівнозначні. Як зазначила Л. Найдьонова,
діяльність, на відміну від поведінки, містить не лише
зовнішні компоненти (дії, операції), а й внутрішні складові
(мотиви, потреби, цілі). Окрім того, діяльність завжди
свідома та цілеспрямована навіть у групових виявах.
1

2

Найдьонова Л. А. Розвиток громадянського суспільства як участь у
колективних діях спільнот / Л. А. Найдьонова // Проблеми політичної
психології та її роль у становленні громадянина Української
держави : зб. наук. праць ; за заг. ред. М. М. Слюсаревського;
упоряд. П. П. Горностай, Л. О. Кияшко, Л. А. Найдьонова. – К. :
Міленіум, 2008. – Вип. 7. – С. 39.
Артемов Г. П. Политическая социология : учеб. пособие / Артемов Г. П. – М. : Логос, 2002. – С. 201.
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Цікаве бачення відмінностей між політичною
поведінкою та діяльністю подала російська дослідниця
О. Мелешкіна. Політичну поведінку вчена визначила
як «суб’єктивно мотивований процес реалізації актором
того чи іншого виду політичної діяльності, зумовлений
потребами реалізації статусної позиції і внутрішніми
установками»1.
Під політичною діяльністю О. Мелешкіна розуміє «усю
сукупність форм дій політичних акторів, зумовлених зайняттям відповідної політичної позиції»2. Отже, політична
діяльність визначена як більш загальна категорія, оскільки
люди, які займають однакові позиції в політиці, зазвичай, застосовують подібні форми діяльності (наприклад,
всі депутати проводять зустрічі з виборцями, ходять на
засідання парламенту тощо). Індивідуальні відмінності
простежуються в політичній поведінці. Тобто, поведінка
більш індивідуальна і визначає процес реалізації діяльності.
Однак таке співвідношення понять дещо суперечливе, бо
характеризує їх на різних рівнях: одиничному та загальному. Крім того, в психології існує поняття «індивідуальний
стиль діяльності», яке, на нашу думку, конкретніше описує
індивідуальні відмінності в будь-якому виді діяльності,
зокрема політичній. М. Пірен до характерних ознак
індивідуального стилю діяльності зачисляє стійку систему
прийомів і способів діяльності конкретної людини; яскраво виражені особисті якості, здатність найефективніше
пристосуватися до об’єктивних вимог.
Л. Найдьонова подала широке і вузьке розуміння
політичної діяльності. У широкому значенні політична
діяльність – «це діяльність політичної сили як важливого елемента політичної системи (легальної влади), що спрямовує

1

2

Политический процесс: основные аспекты и способы анализа :
сборник учебных материалов / [под ред. Е. Ю. Мелешкиной]. – М. :
ИНФРА-М : Весь Мир, 2001. – С. 153.
Там же. – С. 153.
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життя соціуму»1. У вузькому значенні політична діяльність –
«це активність суб’єктів, пов’язана з реалізацією їхніх
інтересів у суперництві з іншими суб’єктами, щоб бути
представленими в органах управління»2. Отже, політичну
діяльність розуміють як таку, що тісно пов’язана з владою,
а основною метою політичної діяльності чи то політичних
сил, чи то окремих суб’єктів є бажання потрапити у владні
структури.
Основою політичної діяльності А. Плющ визначив
«інтереси та потреби людей, які не можуть бути задоволені
інакше, як через специфічну суспільну діяльність (яку
і називають політичною) самостійно або через своїх
представників (масові рухи, громадські організації,
політичні партії)»3. Автор не конкретизує ці інтереси та
потреби, однак зазначає, що їхня реалізація потребує мати
владу.
В. Бортніков зазначив, що політична діяльність може
відбуватись у двох формах: політичне функціонування
та політична участь. Політичне функціонування описує
діяльність людей, які професійно займаються політикою.
Зважаючи на наведені вище визначення політичної
діяльності, можна сказати, що політична діяльність
і є професійним заняттям політикою. Якщо політична
діяльність спрямована на здобуття та утримання влади,
то досягнення цієї влади (а також займання відповідних
політичних чи владних позицій, за О. Мелешкіною)
1

2
3

Найдьонова Л. А. Розвиток громадянського суспільства як участь у
колективних діях спільнот / Л. А. Найдьонова // Проблеми політичної
психології та її роль у становленні громадянина Української
держави : зб. наук. праць ; за заг. ред. М. М. Слюсаревського;
упоряд. П. П. Горностай, Л. О. Кияшко, Л. А. Найдьонова. – К. :
Міленіум, 2008. – Вип. 7. – С. 37.
Там само. – С. 37–38.
Плющ А. Н. Феноменология политической деятельности с позиции
субьектного подхода / А. Н. Плющ // Проблеми політичної психології
та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук.
праць ; за заг. ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд. П. П. Горностай,
Л. О. Кияшко, Л. А. Найдьонова. – К. : Міленіум, 2008. – Вип. 7. –
С. 126.
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виключає будь-яку іншу професійну діяльність, у деяких випадках і законодавчо. Крім того, саме поняття
політичного функціонування має інституційний, а не
індивідуальний вимір, оскільки функціонує певна система чи механізм, а людина – діє. Конкретизація зазначеної
термінологічної проблеми потребує подальшого детального
вивчення.
Натомість, чи не найбільш дослідженою в українській
політологічній і психологічній науці є категорія політичної
участі. Зокрема, термінологічному визначенню політичної
участі присвячені праці В. Бортнікова, Л. Найдьонової,
моделі політичної участі розроблені Л. Кияшко, І. Білоус,
форми політичної участі досліджували П. Манжола,
А. Романюк, роль політичної участі в демократизації
українського суспільства опрацювати Н. Ротар, С. Приходько, П. Рендюк, В. Бурдяк, Г. Зеленько, В. Бортнікова,
а мотивацію політичної участі досліджували Л. Кияшко
та Г. Циганенко.
Більшість дослідників використовують поняття «політичної участі» для позначення різних форм
непрофесійної політичної діяльності, які характеризують
ступінь впливу громадян на інститути влади та процеси
прийняття рішень. Оскільки йдеться про вплив рядових
членів суспільства, а не політиків.
Неоднозначним, на нашу думку, є взаємозв’язок понять
політичної участі та політичної діяльності. В. Бортніков,
Л. Найдьонова визначили політичну участь як форму
політичної діяльності, що охоплює непрофесійну сферу,
О. Мелешкіна – як «більш чи менш регулярне використання різних форм політичної діяльності»1. Враховуючи
подані визначення політичної діяльності та міркувань про
ототожнення понять політичної діяльності і політичного
функціонування, ми розумітимемо поняття політичної
участі та політичної діяльності як поняття одного поряд1

Политический процесс: основные аспекты и способы анализа :
сборник учебных материалов / под ред. Е. Ю. Мелешкиной. – М. :
ИНФРА-М : Весь Мир, 2001. – С. 154.
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ку, які можуть бути різними, проте взаємопов’язаними
формами політичної активності.
Ці поняття розмежовує український політолог
А. Брегеда, зазначаючи, що «політична участь є або етапом, що передує політичній діяльності, або допоміжною
сферою, яка може впливати на політику у двох напрямах:
засвідчувати сприйняття чи несприйняття суспільством
цієї діяльності»1.
Актуальним у цьому контексті є підхід до розуміння
політичної участі як залучення громадян у певні соціальнополітичні процеси.
Зокрема, А. Брегеда визначив політичну участь як
«залучення членів певної соціально-політичної спільноти
до процесу політико-владних відносин; вплив громадян
на перебіг чинних у суспільстві соціально-політичних
процесів та на формування владних політичних структур»2.
Політичну участь як залучення розуміє також і
М. Пірен, визначаючи її так: «політична участь – це втягнення (залучення) членів соціально-політичної спільноти
в існуючі всередині неї політичні відносини і структуру
влади»3.
Поняття «залучення» наголошує на непостійному
характері політичної участі (на відміну від політичної
діяльності), яка може реалізовуватись у різних формах.
Більшість авторів зачисляє до них участь у голосуваннях і
референдумах, агітацію та іншу участь у виборчому процесі
(крім висування себе кандидатом на виборах), активне
членство в політичних партіях, громадсько-політичних
об’єднаннях і групах тиску, участь у демонстраціях,
мітингах, пікетуваннях та інших масових заходах, членство в дорадчих комісіях, різноманітні форми громадської
непокори тощо.
1

2
3

Брегеда А. Ю. Основи політології : навч. посібник / А. Ю. Брегеда. –
2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2000. – С. 292.
Там само. – С. 292.
Пірен М. І. Основи політичної психології : навч. посібник / М. І. Пірен. –
К. : Міленіум, 2003. – С. 62.
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Психологічні механізми політичної участі Л. Кияшко
розуміє як «здійснення соціальної ролі члена громадянського суспільства, що засвоюється в процесі
соціалізації та реалізується на пізнавально-когнітивному,
комунікативному і поведінковому рівнях соціальнополітичної актив ності особистості» 1. Отже, рівень
політичної участі насамперед залежить від ефективності
громадянського виховання та процесу соціалізації. Деякі
автори наголошують на важливості цих процесів для формування політичної активності українців, оскільки саме
висока політична участь громадян є основою розвитку та
функціонування будь-якого демократичного суспільства.
Суперечливим є визначення Л. Кияшко політичної
участі як «здійснення ролі члена громадянського
суспільства», оскільки політична участь реалізовується
в сфері політико-владних відносин, а громадянське
суспільство як таке є опозиційним і незалежним від
державної влади. В цьому контексті варто говорити про
громадську активність, яка є основою розвитку громадянського суспільства.
В. Андрущенко також наголошує на необхідності
розрізняти політичну участь як політичну активність і
громадську участь як участь у житті громади.
Українська дослідниця громадянського суспільства
А. Колодій пропонує розрізняти дві сфери суспільної
діяльності людей: громадську (соціальну) та громадянську (політичну). На її думку, громадянська діяльність
визначається політико-правовим статусом особи в державі,
а громадська – системою взаємовідносин між людьми як
членами певної громади. Саме громадська сфера, на думку дослідниці, ближча для людини, а багатоманітність її
форм дає змогу кожній людині реалізувати себе в соціумі,
творячи самим громадянське суспільство.
Термін «громадянське суспільство» вживають для
1

Кияшко Л. О. Вплив ідеологічних стереотипів на політичну участь
громадян / Л. О. Кияшко // Наукові студії із соціальної та політичної
психології : зб. статтей. – К. : Міленіум, 2008. – Вип. 19(22). – С. 187.
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позначення так званих горизонтальних зв’язків (людина – людина, людина – громада) між членами певного
суспільства на противагу вертикальним (людина – влада).
Громадянське суспільство – це сфера соціального життя,
в якій люди взаємодіють самостійно й автономно щодо
держави.
До найважливіших ознак громадянського суспільства
належить здатність його членів до колективних дій і
самоорганізації, а також функціонування добровільних
громадських об’єднань та асоціацій, покликаних
реалізовувати та захищати інтереси громад. Звичайно,
необхідною умовою розвитку та функціонування громадянського суспільства є активність людей у громадській
сфері.
Під громадською активністю ми розумітимемо всі дії
людини, спрямовані на взаємодію з іншими людьми в
публічній неполітичній сфері, мета якої – забезпечити
власні інтереси як члена певної громади або інтересів
громади загалом.
Громада як соціальний організм повинна не лише захищати інтереси своїх членів, а й сприяти їхньому саморозвитку. Відповідно, не кожне об’єднання людей можна назвати громадою. Т. Семигіна подає ключові ознаки
громади:
1) спільна ситуація – наявність спільних ознак у членів
громади є необхідною умовою для об’єднання та
спільного функціонування;
2) мережа взаємовідносин – громади охоплюють всі
можливі відносини, не обмежуючись лише однією
сферою;
3) сформована ідентичність – людина в громаді
набуває певної громадської ідентичності, результатом якої є почуття відповідальності перед громадою
та лояльність до неї;
4) колективна дія – ознакою громади є не лише
наявність спільних інтересів, а й здатність
організувати спільні дії для їхньої реалізації.
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Отже, громада є своєрідною структурою, завдяки якій
втілення інтересів окремих членів чи всієї громади стає
реальнішим. Успішне функціонування громади безпосередньо залежить від активності її членів. Джерелами
громадської активності особистості насамперед є
зацікавлення в житті громади, потреба в об’єднанні з
іншими, бажання поліпшити життя суспільства через покращення життя громад тощо.
На нашу думку, можна виділити два типи громадської
активності за критерієм наявності свідомо поставленої
мети участі: цілеспрямовану та спонтанну. Спонтанна
активність має ситуативний і тимчасовий характер, зазвичай є відповіддю на ситуацію, що склалася.
Цілеспрямована громадська активність реалізовується
в громадській діяльності, що має планований і постійний
характер.
Громадська діяльність – це сукупність дій із забезпечення інтересів людей як членів певної громади або
громадського об’єднання.
Найпоширеніша форма громадської діяльності –
участь в діяльності громадських організацій. О. Ващук
подав визначення громадської організації як «неурядового, некомерційного, добровільного об’єднання громадян,
що створюється з метою здійснення і захисту своїх прав
і свобод та задоволення соціальних, культурних та інших
інтересів»1.
М. Юрій визначив громадські організації як «спільну
життєдіяльність людей, що передбачає їхню взаємну
залежність і потребу одне в одному та забезпечує збереження й розвиток соціального організму. Це перебування людей безпосередньо в колективі, соціальній
групі, де здійснюються спільна діяльність, спілкування,
обмін послугами, користування спільними речами й
1

Ващук О. М. Визначення та класифікація функцій громадських
організацій України / О. М. Ващук // Вісник Хмельницького
інституту регіонального управління та права : науковий часопис. –
2003. – № 3–4(7–8). – С. 192.
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цінностями»1. Примітно, що в цьому визначенні подано
саме психологічний аналіз громадських організацій та
участі в них, наголошено на мотивах, цілях і механізмах
групової взаємодії.
Й. Дражкевіч зачисляє діяльність у громадських
організаціях до формальної соціальної активності, яка має
такі ознаки: 1) належність до різних товариств, організацій
та інституцій, які у своїй діяльності опираються на
соціальну активність своїх членів, яка співвідноситься
з цілями цієї структури; 2) виконання різних функцій
у межах цього товариства, організації чи інституції, де
факт виконання певних функцій є більш імовірною ознакою соціальної активності, аніж просто належність до
цієї структури; 3) участь в акціях, організованих товариством, організацією чи інституцією, враховуючи участь у
зібраннях і дискусіях, прийнятті рішень, виконанні контролюючих функцій.
Громадські організації відрізняються від інших
організацій передусім добровільністю вступу та діяльності
в них. Американський дослідник P. Сілс зазначив, що
громадян важко змусити займатися певними видами
діяльності, враховуючи й участь у добровільних громадських об’єднаннях, однак це триває доти, доки вони не починають розглядати цю діяльність як необхідний компонент виконання свого обов’язку. М. Юрій до принципів
діяльності громадських організацій, крім добровільності,
зачисляє виборність усіх керівних органів, підзвітність
і підконтрольність керівництва членам організацій,
гласність у роботі та колегіальність; Н. Данилюк – принцип
неурядовості та неприбутковості; О. Ващук також і принцип самоврядності та організаційної єдності. Такий спосіб
здійснення діяльності робить громадські організації більш
відкритими до проявів активності та ініціативи своїх членів.
Теоретики громадянського суспільства часто називають мережу громадських організацій «третім сектором»,
1

Юрій М. Ф. Політологія : підручник / М. Ф. Юрій. – К. : Дакор, 2006. –
С. 185.
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який поряд з приватними та державними структурами функціонує в демократичній державі. Якщо перші
два сектори спрямовані на організацію, виробництво
та розподіл благ, передусім – матеріальних, то третій –
на самозабезпечення людей на основі їхніх інтересів і
цінностей. Досліджуючи природу громадських організацій,
П. Х’юбнер наголошує на її подвійності: діяльність у громадських організаціях має приватний характер, проте цілі
діяльності є публічними. На думку вченого, цілі діяльності
громадської організації можуть бути внутрішніми (задоволення потреб членів організації) та зовнішніми (суспільне
добро, благо).
Функції громадської організації стосовно своїх членів
виділив і М. Юрій. Вчений зачислив до них захисну (безпека у відношенні до державних структур) та допоміжну
(можливість розв’язувати власні проблеми через громадську організацію) функції . Основною функцією громадських організацій В. Дементов визначив стимулювання
соціальної активності та інтеграції людей, зазначаючи, що
«вони (громадські організації) дають шанс бути активними
в групі, знайомитись з людьми з подібними інтересами
та знаходити зміст і цінності в реалізації спільних цілей»1.
Попри існуючу різноманітність громадських
організацій (сьогодні їх в Україні налічується понад
40 тис.), широту сфер суспільного життя, яку вони охоплюють, та варіацію можливостей особистісної самореалізації,
членство в них, починаючи з 1991 р., лише зменшувалось.
Згідно з різними соціологічними опитуваннями членство
в організаціях становило: в 1994 р. – 17,8 %, в 1997 р.
– 12 %, в 1999 р. – 7,5–9 %, в 2002 – 4,7 % дорослого населення України. Існують також дані про дуже низький
рівень участі українців у громадських організаціях, зокре1

Дементов В. О. Роль громадських організацій у соціальному забезпеченні: український та зарубіжний досвід / В. О. Дементов // Актуальні проблеми державного управління. – 2008. – № 2(34). – Режим
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/ Soc_Gum/Apdu/2008_2/
doc/4/04.pdf . – С. 2.
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ма Я. Легеза зазначив, що станом на 2003 р. залученість
громадян в організаціях становила 0,6 %. Мабуть, точність
цього показника не відіграє надто важливої ролі – вчені
одностайні в думці, що громадська активність українців
залишається низькою. Особливо помітно це порівняно з
рівнем залученості в країнах Західної Європи: від 20 %
громадян в Польщі до 90 % громадян в Швеції та Голландії.
Аналізуючи дані соціологічного моніторингу, який
проводив Інститут соціології НАН України у 1994-2003
роках, Я. Легеза наголосив на «тенденції до «приватизації»
вільного від трудової діяльності часу, що свідчить про
зменшення участі громадян у організованій взаємодії у
публічному просторі суспільства»1.
Досліджуючи проблему низької соціальної активності
українців, вчені наголошують на тому, що причиною цього є низький рівень розвитку демократії та громадянського суспільства в Україні. В. Вербець зазначив, що повільні
темпи розвитку суспільства та злам колишньої ідеологічної
системи, спричиняють формування в масовій свідомості
установки не пов’язувати реалізацію своїх інтересів
із жодним громадським рухом, політичною партією,
об’єднанням та іншими соціальними інституціями.
Цікавою є думка М. Юрія з приводу низької участі
громадян у громадських об’єднаннях. На думку вченого,
існування великої кількості громадських організацій позбавляють людину необхідності бути постійним учасником
суспільно-політичного життя. Подібно до того, як громадяни делегують свої повноваження політичним силам у
вирішенні суспільно-політичних проблем, так і більшість
членів суспільства делегують свої повноваження громадським організаціям у представництві їх перед органами влади та вирішенні соціальних, культурних та інших питань.
Важливим є психологічний аналіз громадської
активності та діяльності людини. Висока громадська та
1

Легеза Я. О. Формування громадської думки в умовах пострадянських
суспільних трансформацій / Я. О. Легеза // Стратегічні пріоритети. –
2007. – № 1(2). – С. 66.
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громадянська активність є ознакою соціальної зрілості
особистості, яка здатна брати на себе відповідальність
не лише за свої дії, а й за розвиток всього суспільства.
Особливо важливе дослідження громадської діяльності
молоді, оскільки саме в цьому віці людина формується і
починає реалізовувати себе як член громади, політичної
системи, суспільства. З іншого боку, участь у громадських організаціях завжди є результатом свідомого вибору.
Діяльність в них надає багато переваг молодій людині:
наявність кола однодумців, можливість самореалізації та
розвитку, здобуття практичних навичок роботи в різних
сферах суспільного життя, самостійність і незалежність
у прийнятті рішень, виконанні дій, а також почуття
належності до спільноти та соціальної корисності. Отже,
участь у громадських організаціях є рушієм соціального
розвитку та соціальної зрілості молоді.
QNQNQNQNQNQNQNNQNQ

Ðезультатом теоретичного пошуку стала модель соціальної активності особистості в громадськополітичній сфері (див. рис.). Аналіз визначень соціальної
активності дає підстави розуміти її як психологічну характеристику особистості, що виражає міру її залучення в життєдіяльність суспільства та виявляється в діях,
спрямованих на досягнення інтересів і цілей людини.
Соціальну активність розглядаємо як базову всеохопну
характеристику особистості, яка виявляється, зокрема, і в особливостях суспільної взаємодії в громадській
та політичній сфері. Серед видів соціальної активності
виділяємо громадянську активність, яка охоплює поняття, а саме правову активність, політичну активність,
політичну діяльність і політичне функціонування,
політичну участь. Проаналізувавши існуючі дослідження,
подаємо суттєві відмінності понять «громадянської
активності» та «громадської активності». Зокрема, громадянську активність особистості розглядаємо як таку,
що виявляється у взаємодії людини з іншими в сфері
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державно-політичних і владних відносин. Натомість, громадська активність виявляється у взаємодії з іншими
в громадській сфері – сфері публічних неполітичних
відносин. Виявом громадської активності є громадська
діяльність – добровільна участь людини в діяльності громадських об’єднань.
Соціальна активність членів суспільства чи не
найважливіший чинник побудови та функціонування
громадянського суспільства. Отже, виявлення чинників
і механізмів конструктивної соціальної активності особи має важливе значення для перехідного суспільства,
яке поволі й болісно позбувається пут тоталітарнокомуністичного минулого і шукає себе як громадянське
правове суспільство.
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ÑÀÌÎÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
ßÊ ÒÅÕÍÎËÎÃ²ß
ÑÀÌÎÎÐÃÀÍ²ÇÓÂÀÍÍß
ÎÑÎÁÈÑÒÎÑÒ²
Напрями самоменеджменту
Концепції самоменеджменту
Самоменеджмент у процесі перетворення активності
Самоменеджмент у дискурсі самокерування
Результати емпіричного вивчення характеристик самоменеджменту
Самоменеджмент як унікальна властивість особистості

Напрями самоменеджменту

Ìенеджмент визначають як сукупність процедур і засобів, через які реалізується функція керування
організацією або групою людей. Головні функції менеджменту такі: 1) формулювання цілі; 2) планування; 3) прийняття рішення; 4) контроль; 5) інформація та комунікація.
Серед напрямів менеджменту виділяють управління
виробництвом, маркетинг (вивчення ринку, реклама),
управління персоналом1. Саме у напрямі управління персоналом постала проблема вивчення чинників підвищення
ефективності праці. Організаційні психологи та мене1

Self-management [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.elitarium.ru ; Самоменеджмет [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://hr-land.com.
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джери дійшли висновку, що краще виконують роботу
ті працівники, управління якими відбувається згідно з
теорією У, а не Х.
Суть теорії управління Х полягає у тому, що керівник
робочої групи повністю несе відповідальність за якість і
вчасність виконаної роботи, щодо підлеглих задіює стимулювання та директивні методи керівництва, оскільки
він характеризує працівників як безвідповідальних і нетворчих. На противагу теорії Х, за теорією управління
У керівник характеризує своїх підлеглих як людей
ініціативних, творчих і відповідальних. Тому він заохочує
працівників до персональної відповідальності та уміє їх
мотивувати. За такого підходу до менеджменту персоналу керівник і працівники розвиваються професійно
та особистісно. Такий розвиток назвали self-management
(англ.) – керування собою.
Тривалий час поняття «самоменеджмент» було лише
метафоричним означенням умінь людини керувати собою або її вольовими якостями у прагненні до мети.
Обґрунтувати науковість поняття можливо лише у
контексті гуманістичної психології, одним із постулатів
якої є здатність особистості до саморозвитку.
На наш погляд, важливо провести теоретичний аналіз
особливостей феномену самоменеджменту та емпірично
виокремити його структурно-динамічні характеристики.
Самоменеджмент позиціонують як науку про самокерування та самоорганізацію людини, як роботу людини
над собою в рамках особистісного розвитку та оволодіння
методами ділової активності (зокрема, керування проектами і грошима), керування людиною власним життям.
Самоменеджментом також вважають здатність людини
(зокрема керівника) організувати власну діяльність так,
щоб чітко розпланувати свій робочий і вільний час1.
На підставі аналізу літературних джерел ми визначили головні напрями самоменеджменту: тайм1

Крэйн У. Теории развития. Секреты формирования личности. –
СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – С. 437.
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менеджмент (самоорганізування часу), стрес-менеджмент
(самоорганізування у стресових ситуаціях), тіімменеджмент (уміння працювати у команді), імпрешнменеджмент (уміння справляти сприятливе враження).
Кожен напрям самоменеджменту має чітку мету:
1) організування власного часу (тайм-менеджмент).
Автор напряму – Д. Адаїр1. Мета тайм-менеджменту
– вміння людини оптимально розподіляти час на
пріоритетні справи;
2) самоорганізування у стресових ситуаціях (стресменеджмент). Автор напряму – М. Фрезе2. Мета
стрес-менеджменту – вміння особи попереджати або долати стресові ситуації завдяки власній
психологічній компетентності;
3) уміння працювати у команді (тіім-менеджмент).
Автор напряму – Г. Паркер (за К. Фопель3). Мета
тіім-менеджменту – вміння людини самостійно обирати «роль» у групі та ефективно її виконувати;
4) уміння справляти враження (імпрешн-менеджмент).
Автор напряму – Е. Джоунс (за Т. Бендас4). Мета
імпрешн-менеджменту – вміння людини справляти на оточення доцільне, на її думку, враження,
найчастіше сприятливе.
Щоб навчитись самоменеджменту важливо опанувати
усі його напрями. Водночас кожна людина сама визначає
пріоритетні для неї напрями самоорганізування.
Високий рівень умінь самоменеджменту зумовлює високу конкурентоздатність особистості.
Конкуренцію можна охарактеризувати як суперницт1

2

3

4

Адаир Д. Искусство управлять людьми и самим собой / Дж. Адаир. –
М. : Эксмо, 2006. – C. 225.
Основатели эффективных компаний. Психологический анализ и
практические рекомендации для предпринимателей / [под ред.
М. Фрезе]. – Х. : Изд-во Гуманитарный центр, 2006. – C. 247.
Фопель К. Команда. Консультирование и тренинг организаций [пер.
с нем.] / К. Фопель. – М. : Генезис, 2005. – C. 19.
Бендас Т. В. Гендерная психология / Т. Бендас. – СПб. : Питер, 2005. –
C. 53.

270

ОСОБИСТІСТЬ У СОЦІУМІ
QNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQQNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQNNNQNQQNNNQQNQNQQ

во людей у досягненні найліпших результатів у певній
діяльності, а також їхню боротьбу за право розпоряджатися певним рідкісним благом і внаслідок цього отримати впливове соціальне становище. Тому конкурентами називають конкретних людей або групи людей
(організації), кожна з яких претендує на першість панування у певній царині. За способами досягнення першості
конкуренцію метафорично називають гострою, якщо у
своєму прагненні першості одна сторона перешкоджає
діям іншої, або здоровою, коли її учасники змагаються
між собою в особистісному та професійному зростанні,
яке стане їхньою перевагою у досягненні успіху. Таку
перевагу називають конкурентною.
Конкурентними перевагами можуть бути – висока
компетентність людини у певній царині, авторитетність
бренду особистості, а також володіння доступом до важливих матеріальних або нематеріальних ресурсів, якими
можуть бути знання та високий рівень навченості1.
Уміння конкурувати, тобто виборювати своє «місце
під сонцем», заявляти про наявність у себе конкурентних
переваг та виявляти їх, визначають як один з критеріїв
соціальної ефективності людини.
Зауважимо, що конкуренція завжди передбачає, що
самовдосконалення її учасників відбувається стосовно
умінь одне одного, а не заради їхнього індивідуального
саморозвитку. Водночас успіх, досягнутий внаслідок
конкуренції, може не принести людині задоволення, тому
що вона набула умінь, рівень яких вищий за інших, але
вона не обов’язково розвинула свої індивідуальні уміння,
які визначально відрізняються від умінь конкурентів.
Професори французької школи бізнесу У. Чан Кім
та Р. Моборн звернули увагу на те, що участь людини
у конкуренції обмежує вияв її унікальності, який міг би
бути основою успіху. Щоб нівелювати негативні наслідки
конкуренції, дослідники сформулювали головні принципи
1

Цит. за: Бурлакова И. Своя тема / И. Бурлакова // Компаньон. –
2008. – № 7(575). – 15–21 февраля. – С. 36–40.
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успішності ділової людини, які узагальнили під назвою
«стратегія блакитного океану», а саме1: поводити себе не
як хижак, а як автономна особистість; замість участі у
боротьбі формувати нові уміння та знаходити напрями
їхнього реалізування; виявити не конкурентні, а власні
унікальні переваги.
Унікальними перевагами можна вважати неповторне
поєднання властивостей особистості, що зумовлюють її
автентичність. Унікальні переваги залишаються такими доти, доки особистість саморозвивається, їхній вияв
складно відтворити в іншої людини, тому, за певних обставин, вони можуть стати конкурентними перевагами.
Для того, щоб виявити свої унікальні переваги,
В. Перція – генеральний директор української компанії
брендингу, вважає необхідним провести самоаналіз за
такими показниками2:
1) безоцінково виокремити свої головні характеристики та уміння;
2) з’ясувати, які особливості конкурентів дають змогу
досягати успіху;
3) зрозуміти, що ми і конкуренти робимо однаково;
4) знайти, чим ми унікальні, та виокремити з цього
важливі та досяжні властивості й уміння;
5) виконувати моніторинг властивостей переваги та
вчитися новому.
Саме для того, щоб уміти розвивати та задіювати
свої унікальні властивості, необхідні уміння самоменеджменту, що є ознакою того, що самоменеджмент – одна
з унікальних властивостей.

1

2

Цит. за: Бурлакова И. Своя тема / И. Бурлакова // Компаньон. –
2008. – №7(575). – 15–21 февраля. – С. 38.
Перция В. Дифференциация – это глубже / В. Перция // Компάньон. –
2009. – №43. – 30 октября. – С. 24–26.
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Концепції самоменеджменту

Ïогляди

на значущість певних умінь самоорганізування розкрито в авторських концепціях самоменеджменту, які відомі до тепер.
Сьогодні визначають такі концепції самоменеджменту:
1) концепція самоменеджменту як характеристики
конкурентоздатності людини Дж. Моргенстерн1
(1998);
2) концепція самоменеджменту як засобу самовдосконалення особистості К. Кінан2 (1999);
3) концепція самоменеджменту як вектора моделювання особистості ділової людини, яка є суб’єктом
кар’єри, Н. Лукашевича3 (1999);
4) концепція самоменеджменту як уміння ефективно та раціонально досягати цілей А. Бішоф та
К. Бішоф4 (2003);
5) концепція самоменеджменту як засобу досягнення
людиною успіху І. Добротворського5 (2003);
6) концепція самоменеджменту як управління людиною своєю життєдіяльністю В. Колпакова6 (2008).
Дж. Моргенстерн, американський практик з питань
самоорганізування, засновниця компанії з надання послуг професійного планування, першою видала книгу з
1

2

3

4

5

6

Morgenstern J. Maling Work. The 9 Essential Skillstor Taking Controllate
offise / J. Morgenstern. Published fo Simon&Schuster. – New YorkLondon-Toronto, 2004. – P. 12.
Kinan K. Selfmanagement (Management on the palm) / K. Kinan. – Oval
Prodjekt, 1998. – P. 8.
Лукашевич Н. П. Теория и практика самоменеджмента / Н. Лукашевич : [учеб. пособ.]. – К. : МАУП, 1999. – C. 12.
Bishof A. Selfmanagement / A. Bishof, K. Bishof. – Rudolf HaybeVerlag,
Federal Republic of Germany, Freibyrg, 2003. – P. 7.
Добротворский И. Л. Самоменеджмент: Эффективные технологии:
Практическое руководство для решения повседневных проблем /
И. Добротворский. – М. : «Приор-издат», 2003. – C. 8.
Колпаков В. М. Самоменеджмент [навч. посіб.] / В. Колпаков. – К. :
ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. – C. 21.
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питань самоорганізування, в якій визначила самоменеджмент як послідовне та цілеспрямоване застосування
людиною випробуваних методів роботи у повсякденній
практиці для того, щоб оптимально і з сенсом розпоряджатися своїм часом1. Головна мета самоменеджменту полягає у тому, щоб максимально використовувати власні можливості, свідомо керувати течією свого
життя (самовизначатися) і долати зовнішні обставини.
Самоменеджмент людині потрібний для гармонізування
таких сфер життя: здоров’я, задоволення та взаємини.
Для ефективної реалізації самоменеджменту необхідні
такі навички: уміння створювати баланс між роботою та
особистим життям; розвинуте підприємницьке мислення;
уміння концентруватися на головних цілях; уміння визначати терміни завершення виконання завдань; уміння
тримати під контролем незаплановані перерви у роботі;
уміння виконувати завдання вчасно; уміння правильно
делегувати обов’язки; уміння спілкуватися з оточенням;
високий рівень самооцінки.
Наявність цих навичок, на думку авторки, дає змогу
людині зміцнити свою репутацію, виділити час на особисте життя та підвищити професійну конкурентоздатність.
На думку К. Кінан, магістра філософії, засновниці
американського центру психологічного консультування
працівників великих виробничих підприємств, самоменеджмент допомагає у вирішенні проблеми самовдосконалення особистості, а саме – формує здатність до
самоконтролю та управління життєвими ситуаціями2.
Як складові ефективного самоменеджменту дослідниця
визначила такі: адекватна самооцінка; уміння наполягти
на своєму; уміння відмовити; уміння бути наполегливим;
уміння долати стреси; уміння взаємодіяти з іншими.
1

2

Morgenstern J. Maling Work. The 9 Essential Skillstor Taking Controllate
offise / J. Morgenstern. Published fo Simon&Schuster. – New YorkLondon-Toronto, 2004. – P. 32.
Kinan K. Selfmanagement (Management on the palm) / K. Kinan. – Oval
Prodjekt, 1998. – P. 10, 17.
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Практик самоменеджменту висловила сміливу думку
щодо видів самоменеджменту: вона характеризує види
самоменеджменту як дві форми самоаналізу, які допомагають людям ліпше зрозуміти себе та навчитись керувати собою. Першою формою самоаналізу вона вважає
визначення типу особистості для того, щоб більш повно
реалізувати власний потенціал; другою формою є аналіз
вчинків особистості згідно з транзактною теорією, щоб
гармонізувати взаємини.
Н. Лукашевич, перший український автор навчального посібника з самоменеджменту, визначив уміння
самоорганізування як визначальні для успішності
ділової людини – суб’єкта кар’єри. Дослідник переконаний, що особистість має стати менеджером власного життя, а для цього їй потрібно розвинути у собі такі
властивості: ерудованість, цілеспрямованість, чесність,
комунікабельність, критичність мислення, скромність,
відповідальність1.
Аніта та Клаус Бішоф, німецькі дослідники проблем самоменеджменту, засновники центру планування кар’єри, запропонували авторське визначення самоменеджменту як ключової техніки, що полягає в умінні
ставити перед собою професійні цілі та досягати їх,
організовувати свою роботу, правильно використовувати час та ефективно співпрацювати з колегами. Бішофи
уклали перелік характеристик для самоаналізу професійної
компетентності людини, довели переваги послідовного
організування часу, сформулювали принципи роботи людини у групі2. Найбільше уваги дослідники приділили питанням підготовки до ділових перемовин, неутрудненого
спілкування та ефективного публічного виступу.
Цікавим є авторський погляд на суть самоменеджменту І. Добротворського, російського практика само1

2

Лукашевич Н. П. Теория и практика самоменеджмента / Н. Лукашевич : [учеб. пособ.]. – К. : МАУП, 1999. – C. 42.
Bishof A. Selfmanagement / A. Bishof, K. Bishof. – Rudolf HaybeVerlag,
Federal Republic of Germany, Freibyrg, 2003. – P. 17.
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менеджменту, власника консультативного центру для
бізнесменів, одного з перших тренерів з научіння навичкам самоорганізування. Він дотримується думки про
те, що самоменеджмент – це необхідний для досягнення
успіху самоконтроль1. Водночас реалізувати прагнення до успіху можливо за чіткої життєвої філософії, яка
характеризується умінням людини навчатися на особистому досвіді, звільненням від ілюзорних переконань, позитивною самооцінкою, умінням не концентруватись на
своїх неуспіхах, умінням конструювати майбутнє в уяві.
В. Колпаков, український фахівець з питань
управління навчальними закладами, концептуалізував
ідею управління на рівні самоорганізування особистості2.
Науковець уперше проаналізував поняття «самоменеджмент» і сформулював головні напрями самоменеджменту – перетворення особистості менеджера, економія його
часу, виявлення та використання власних можливостей.
Думки провідних дослідників і практиків самоменеджменту є спільними у визначенні таких показників самоменеджменту особистості: вміння концентруватися на
головних цілях, уміння долати стресові ситуації, уміння
взаємодіяти з оточенням, уміння розподіляти час, знання
своїх психологічних особливостей.
Аналіз особливостей феномену самоменеджменту ми
виконали у такій послідовності: теоретичне з’ясування
наукової структури самоменеджменту та його функції у
структурі активності та поведінки особистості; емпіричне
визначення складових та особливостей формування самоменеджменту.
Щоб виділити координати самоменеджменту у науковому полі, ми проаналізували його за критеріями структури наукового феномену, результати якого подано у табл. 1.
1

2

Добротворский И. Л. Самоменеджмент: Эффективные технологии:
Практическое руководство для решения повседневных проблем /
И. Добротворский. – М. : Приор-издат, 2003. – C. 52.
Колпаков В. М. Самоменеджмент : навч. посіб. / В. Колпаков. – К. :
ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. – C. 21.
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Таблиця 1

Самоменеджмент є послідовним і цілеспрямованим використанням випробуваних методів роботи у повсякденній
практиці для того, щоб оптимально і з сенсом використовувати свій час

1

Штепа О. С. Теорія самоменеджменту / О. Штепа // Соціальна психологія. – 2010. –№3(41). – травень –
С. 113.

Наукова метафора: екстраполювання наукового пояснення процесу або явища у загальновживані поняття Вміння бути успішним (авт.)
(Психологічний словник, 2008) [13] .

Інструментарій або техніка: структурована сукупність
Самоменеджмент – це оволодінням методами ділової
методик, за допомогою яких можлива діагностика та коактивності
рекція проблеми певного типу

Технологія: система взаємопов’язаних методик, спрямованих на розв’язання певного типу проблем і досягнення
конкретного результату (теоретичні складові, корекційні
складові, діагностичні складові)

Самоменеджмент – здатність людини організувати власМодель: достовірний опис, пояснення та прогноз щодо
ну діяльність так, щоб чітко розпланувати свій робочий
об’єкта
та вільний час

Теорія: узагальнення досвіду, суспільної практики, що
Самоменеджмент – робота людини над собою у напрямі
відображає об’єктивні закономірності розвитку природи
особистісного розвитку
та суспільства

Науковий напрям: наявність групи теорій, об’єднаних Самоменеджмент – наука про самокерування та самоспільною ідеєю
організацію людини

Напрями порівняння

Наукова структура феномена самоменеджменту1
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Результати порівняльного аналізу виявили головну
властивість самоменеджменту – уміння людини діяти
успішно, яка разом з емпатією є складовою соціального
інтелекту. У вузькому значенні, уміння самоменеджменту
є професійною компетенцією, якою характеризуються
перспективні менеджери та лідери.
Аналіз наукової структури самоменеджменту дав нам
підстави для точнішого визначення самоменеджменту як
технології оптимального самоорганізування особистості
для досягнення значущих для неї цілей1. Виявом здатності
до самоменеджменту є психологічна компетентність людини у самоорганізуванні.

Самоменеджмент у процесі перетворення
активності

Íа рис. 1 зображено, на наш погляд, компонентне навантаження самоменеджменту в процесі перетворення активності особистості.
Активністю називають одну з головних характеристик особистості, що полягає у здатності людини бути
спонукачем змін у взаєминах з навколишнім світом; також активність позиціонують як спосіб самовираження особистості2, за якого зберігається її цілісність та
автономність. Виділяють різні види активності, серед
яких, на наш погляд, спрямованість людини на самостійне
досягнення цілі реалізується за перетворення особистісної
активності в активність надситуативну.
Особистісна активність характеризується прагненням людини досягти результату діяльності, який має
актуалізувати чуття задоволеності від зробленого та чуття
1

2

Штепа О. С. Теорія самоменеджменту / О. Штепа // Соціальна
психологія. – 2010. – № 3(41). – травень. – С. 113.
Хайкин В. Л. Активность (характеристики и развитие) / В. Хайкин. –
М. : Московский психолого-социальный институт ; Воронеж : Издво НПО «МОДЭК», 2000. – C. 63–66.
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виконаного обов’язку. Головним механізмом особистісної
активності вважають механізм динамічної рівноваги.
В. Хайкін1 характеризує рівновагу як динамічний процес
урівноважування, який не може відбуватися в межах
однієї системи, а функціонує за можливості сполучатись
з іншими системами.
З погляду гуманістичної психології, особистість є
гармонійною (гармонія – один з видів рівноваги) тоді,
коли прагне сенсу.
Сенс – це головний мотив діяльності людини, який
характеризує спосіб надання людиною значущості
своєму життю. Тоді можна стверджувати, що особистісна
активність виявляється в урівноваженні прагнення сенсу формулюванням особистого сенсу, саме так у людини
з’являтиметься чуття сенсовності життя, головною характеристикою якого є результативність дій, тобто успішне
досягнення цілей. Водночас прагнення людиною сенсу
характеризується як трансцендентування, тобто вихід
поза межі власних актуалізованих можливостей. Таку
форму активності суб’єкта, який виходить поза межі
ситуації та її обмежень, називають надситуативною.
Активність не може зникати або з’являтися, вона
лише перетворюється на різні види. Отож, перетворення особистісної активності у надситуативну зумовлене наявністю у людини чуття сенсовності, тому може
відбутись двома способами.
Якщо людина відчуває, суб’єктивно усвідомлює сенс
свого життя, роботи або завдання, яке виконує, то вона
здатна самостійно формулювати мету власних дій, тому
механізмом перетворення особистісної активності у надситуативну є механізм вольової регуляції, що полягає саме
у зміні сенсу дій.
Якщо людина відчуває нестачу сенсу, функціонування
механізму динамічної рівноваги ускладнюється, внаслідок
1

Хайкин В. Л. Активность (характеристики и развитие) / В. Хайкин. –
М. : Московский психолого-социальный институт ; Воронеж : Издво НПО «МОДЭК», 2000. – C. 126.
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Рис. 1. Самоменеджмент у процесі перетворення активності особистості
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чого зростає напруга. Виокремлюють нервово-психічну
напругу, під якою розуміють стан перевтоми організму,
який зумовлений його надмірним стимулюванням, а також психологічну напругу, що характеризується як стан
хвилювання та тривоги людини щодо перспективності та
чіткості формулювання мети її вчинків.
Нервово-психічна та психологічна напруга
генералізуються в активації – сукупності чинників, які
зумовлюють тонус нервової системи, а також рівень
мобілізування адаптивних і мотиваційних властивостей
особистості. Активація може бути оптимальною, тобто
такою, яка звична для людини, або неоптимальною – недостатньою або надмірною. Рівень активації може бути
відрегульовано шляхом мотивації.
Мотивація є однією зі складових активації. Щодо
суб’єкта постановки цілі мотивацію характеризують як
зовнішньоорганізовану та внутрішньоорганізовану.
Отож, людина, яка не відчуває сенсовності у власних діях,
переживає стан напруги, яка може бути знижена за допомогою зовнішньоорганізованої мотивації. Це означає, що
людині пояснять мету її власних дій – проінструктують,
нададуть рекомендації, окреслять перспективність виконання завдання. Такий шлях знижує екзистенційну тривогу (тривогу щодо відсутності чуття сенсу життя) людини
на нетривалий час. Водночас за внутрішньоорганізованої
мотивації особистість сама визначає значущість цілі, що
є виявом її самоменеджменту.
Ми вважаємо, що механізмами самоменеджменту
особистості є саморозуміння та самоконтролювання.
Саморозуміння, на наш погляд, полягає у здатності людини пояснити собі причини власних вчинків, знаючи
власні психологічні властивості. Людина, яка розуміє
себе, дозволяє собі прагнути до певних цілей, оскільки
прогнозує, для чого вона це робить, та проектує самозміни.
Самоконтролюванням ми вважаємо здатність людини досягати цілей за допомогою мобілізування вольових зусиль. Найчастіше самоконтролювання пов’язане
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з умінням людини обмежувати себе, утримуватись від
дій, які вважає неприйнятними, зазвичай неетичними.
Збалансованість інтенцій саморозуміння та самоконтролювання виявляється в умінні людини організовувати
себе, тобто впорядковувати та узгоджувати цілі, яких
прагне, а також аналізувати шляхи їхнього досягнення.
Наслідком актуалізування механізмів самоменеджменту – саморозуміння та самоконтролювання – є
психологічна готовність людини до постановки цілі.
Психологічною готовністю називають сукупність
особистісних, моральних і професійних властивостей людини, що є передумовою для її продуктивної діяльності
та успішного досягнення цілі1. Психологічна готовність
як специфічний тимчасовий стан характеризується
тоді, коли дуже яскраві особливості людини (наприклад,
креативність, виконавчість, комунікабельність) зумовлюють можливість досягнення нею лише певних цілей, а не
тих, які вона ставить перед собою. Зокрема, психологічна
готовність до цілепокладання виявляється у здатності
людини сформулювати конкретну найближчу мету її дій,
досягнення якої створить у неї відчуття результативності
власних дій, яке тимчасово замінить неактуалізоване
чуття сенсовності життя. Схильність людини надавати
перевагу відчуттю результативності, не прагнути пошуку сенсовності, часто називають реалістичністю, тобто
свідомою відмовою людини від побудови узагальненої
концепції життя.
Прагнення сенсу акцентує у динамічній структурі
психологічної готовності її головну компоненту –
мотиваційну, що характеризується як відповідальність
за виконання завдання та чуття обов’язку. Механізмом
психологічної готовності ми вбачаємо мотиваційний
механізм інтернального локус-контролю, який актуалізує
такі властивості особистості: цілеспрямованість і
1

Хайкин В. Л. Активность (характеристики и развитие) / В. Хайкин. –
М. : Московский психолого-социальный институт ; Воронеж : Издво НПО «МОДЭК», 2000. – C. 159, 161.
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компетентність, які слугують визначальними ознаками
ініційованої або власної активності людини. Людина, яка
ініціює свою активність, здатна долати межі функції пристосування, що забезпечує видозміну її діяльності, а також
її самої у ході реалізування неадаптивної, надситуативної
активності. Надситуативною активністю є активність
суб’єкта, який виходить поза межі ситуації, змістом якого є актуалізування старих або виникнення нових проблем, що потребують від людини осмислення того, що
відбувається, прийняття рішення та виконання певних
дій.
Засобом реалізування обумовлених ситуацією вимог,
механізмом надситуативної активності є самодетермінація.
За Д. Леонтьєвим1, самодетермінація виявляється у
самостійному визначенні людиною своїх ціннісних
і цільових пріоритетів. Зокрема, у надситуативній
активності особистість може сформулювати, досягнення яких цілей актуалізуватиме її значущі цінності.
Якщо людина відчуває сенсовність власного життя, то
актуалізуватиметься вольовий механізм надситуативної
активності. Для того, щоб реалізувати сенсовні цілі, людині
потрібно визначити засоби та проаналізувати наявність
у неї відповідних властивостей для їхнього досягнення,
тобто здійснити саморегуляцію.
Саморегуляцією називають здійснення людиною
психологічного самовпливу, щоб управляти своїми
психічними станами відповідно до вимог ситуації та
цілевідповідності. Саморегуляція, на наш погляд, є
механізмом актуалізування психологічної готовності людини реалізувати цілі. Психологічна неспецифічна тривала готовність особистості полягає у мобілізуванні свого
досвіду для розв’язання життєвих проблем за допомо1

Леонтьев Д. Личностное в личности: личностный потенциал как
основа самодетерминации [Электронный ресурс] // Ученые записки
кафедры общей психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. Вып. 1 /
[под ред. Б. Братуся, Д. Леонтьева]. – М. : Смысл, 2002. – С. 59. –
Режим доступа: www.smysl.ru.
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гою універсальних способів. Отож, віднайти сенс людина
може лише індивідуально, а досягти сенсовні цілі може
вже знайомими для неї та властивими їй засобами.
Механізмом, який перетворює психологічну готовність
до розв’язання проблеми у конкретні дії, на нашу думку, слугує адаптаційний механізм. Його змістом є властива людині типова поведінка, що відповідає вимогам
конкретної ситуації, тому є результативною. Реалізування
особистістю прагнень відповідно до її рівня вимог є характеристикою особистісної активності.
Так завершується перетворення особистісної активності
людини у надситуативну через самоменеджмент, завдяки чому людина може відновити чуття сенсовності життя. Самоменеджмент у процесі означеного перетворення слугує формуванню психологічної готовності людини
до постановки цілі, досягнення якої актуалізує її значущі
цінності, в яких вона сформулювала сенс свого життя.

Самоменеджмент у дискурсі самокерування

Äля того, щоб розкрити роль самоменеджменту
у формуванні чуття сенсовності цілі, доцільно детальніше
проаналізувати відмінності самоменеджменту та волі
(див. табл. 2).
Результати аналізу дають підстави стверджувати, що
саме здійснення самоменеджменту, а не вольової регуляції,
є критерієм самоповаги людини за успішні дії, спрямовані на
результат, та характеристикою успішності її дій (див. табл. 3).
Вважаємо, що саморегулювання головно є характеристикою якості того, як саме людина керує собою, а
саме – послідовно. Самодетермінування засвідчує, що
умовою самокерування є виділення значущої цінності.
Самоефективність характеризує психологічні особливості
суб’єкта самокерування як впевненого у собі, а самоменеджмент – мету самокерування – реалізація цілі у визначений термін.
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Послідовність
Рішення про зміну своєї
поведінки на підставі самоспостереження

Саморегулювання

Самодетермінування

Самоефективність
Віра у себе

Таблиця 3

Цінність
Вибір послідовності
Складність задій у ситуації невизнавдання
ченості
Переконаність
Виконання завдання у ви- Зміна дезадаптивної поМета
Визначення пріоритетів у можливості
значений термін
ведінки
досягти мети
Є наслідком конструк- Научіння за
За допомогою тренінгу та Научіння на основі саМожливість научіння
тивно прожитої кризи принципами
вправлянь
момоніторингу
ідентичності
А. Бандури

Характеристики поСамоменеджмент
рівняння
Ключове поняття
Ціль
Мотивування себе до
Ситуація виявлення виконання поставленого
завдання за певний час

Таблиця 2

Здатність бути дисциплінованим

Здатність до вибору

Воля
Форма поведінки
Характеру
Цілеспрямованість
Нагорода
Зміст вчинків

Результати порівняння самоменеджменту та дескрипторів самокерування людини

Самоменеджмент
Мотиваційна характеристика
Внутрішньоорганізованої мотивації
Раціональність
Результат
Критерій самоповаги
Ефективне виконання завдання з урахуКритерій
ванням власного стилю роботи
Дескриптор міжособистісних взаємин Вміння успішно діяти

Характеристики порівняння
Форма виявлення
Структурна складова
Характеристика процесу
Контекст поняття мети
Контекст поняття сенсу

Особливості самоменеджменту порівняно з волею
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Такими є результати теоретичного аналізу самоменеджменту як технології оптимального самоорганізування
особистості для досягнення значущих для неї цілей.
Результати емпіричного вивчення характеристик самоменеджменту
В емпіричному дослідженні брали участь 245 осіб 20–45
років (менеджери, медсестри, викладачі, вчителі, студенти, домогосподарки; з них 158 жінок і 87 чоловіків). У цілях
дослідження було створено методику діагностики рівня
самоменеджменту. Дані валідизації методики такі: уміння
самоменеджменту характеризується п’ятифакторною моделлю, що описує 55% дисперсії даних, до цієї моделі
увійшли всі виокремлені показники самоменеджменту.
α-Кронбаха становить 0,67, що задовольняє вимоги побудови методики1.
Дискримінантний аналіз виявив, що загальна Шкала
загального рівня самоменеджменту характеризується нормальним розподілом і класифікує рівні самоменеджменту
з коректністю у 100%. Отримані результати підтвердили
валідність методики. Подаємо оригінал методики, яка
отримала назву «Шкала самооцінки рівня самоменеджменту».
Шкала самооцінки рівня самоменеджменту2
Інструкція. Уявіть, що Вам доручили виконати певне завдання. Як зазвичай ви ставитесь до процесу та
результатів виконаного Вами завдання? Оцініть кожне
твердження у балах від 0 до 10.
1. Сприймаю відведений на виконання завдання час
як достатній для його виконання.
2. За визначений час встигаю повністю завершити
завдання, над яким працював.
3. Результат виконання завдання є творчим.
4. Результат виконаного завдання сприймаю як корисний для себе.
1

2

Штепа О. С. Теорія самоменеджменту / О. Штепа // Соціальна
психологія. – 2010. – № 3(41). – травень. – С. 114.
Там само. – С. 115–116.
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5. Результати виконаного завдання можуть бути корисними для інших.
6. Сприймаю завдання як таке, що має сенс.
7. Сприймаю процес виконання завдання як цікавий.
8. Позитивно ставлюсь до себе у зв’язку з результатами виконаного завдання.
9. Результати виконаного завдання перспективні.
10. Для виконання завдання вмію задіяти необхідні
додаткові засоби.
Обчислення результатів. Скласти суму балів за усіма
десятьма твердженнями.
Ми сформулювали інтерпретацію особливостей виконання людиною професійних завдань відповідно до
певного рівня самоменеджменту.
Критичний рівень самоменеджменту – 0–56 балів –
людина не вміє організовувати свій час, зокрема, у
вільний час доробляє справи по роботі, а особистого
часу не виділяє зовсім. Має труднощі з ранжуванням
необхідних і важливих завдань. Навколишні можуть вважати її невідповідальною, що стає причиною конфліктів
з колегами. Проте людина може бути нестандартною у
поведінці та запропонованих рішеннях. Працює результативно: у короткий термін виконує завдання, але лише
у передбачених межах. Мотивована саме винагородою
за досягнення результату. Потрібне навчання тайм- або
тіім-менеджменту.
Середній рівень самоменеджменту – 57–83 балів –
людина має навички самоорганізування, вміє визначати пріоритети. Якісно виконує типові завдання. Однак
особа не відрефлексувала свого індивідуального стилю діяльності, тому може швидко втомлюватись через
надмірне навантаження. Людина відповідальна. Працює
ефективно. Не є перфекціоністом щодо кінцевого результату діяльності. Вміє обмежувати свій інформаційний пошук
вимогами конкретної мети діяльності. Співвідношення
між напрацьованими результатами та витраченим часом
на виконання завдання – найоптимальніші. Мотивована
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можливістю визнання. Потрібне навчання ресурс- та
стрес-менеджменту.
Високий рівень самоменеджменту – 84–95 балів – людина має навики стратегічного планування, ініціативна
й самостійна у прийнятті рішень. Водночас може бути
надто індивідуалістичною, що ускладнює стосунки у
групі. Працює продуктивно. Захоплюється виконанням
завдання. Проте за визначений час встигає напрацювати декілька значущих варіантів виконання завдання. Мотивована можливістю виявити власні здібності
у процесі роботи над завданням. Потрібне навчання
імпрешн- та тіім-менеджменту.
Псевдовисокий рівень самоменеджменту – 96–100 балів –
людина творча, висловлює оригінальні думки. Виявляє
товариськість і індивідуалістичність. Коли її настрій
може не збігатися з настроєм групи, стає дратівливою.
Самооцінка завищена. Схильна переоцінювати власні
здібності, тому невчасно виконує завдання, або недостатньо кваліфіковано. Працює за натхненням. Може
добре виконати завдання, якщо емоційно позитивно
оцінює керівника, проте уникає індивідуальних завдань.
Мотивована можливістю отримати схвалення. Потрібне
навчання тіім-менеджменту.
На рис. 2 проілюстровано статистично значущі
відмінності у рівні самоменеджменту осіб 20–45 років
відповідно до його показників.
У подальшому дослідженні особливостей структури та
формування самоменеджменту було застосовано такий
діагностичний інструментарій: методика «Смисложиттєві
орієнтації» Д. Леонтьєва1, опитувальник «Мотиваційна
структура» В. Гербочевського2, опитувальник «Мотиваційні

1

2

Цит. за: Щербина Л. Ф. Посилення мотивації самозміни при
наркоманії // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. –
№ 7. – С. 16–20.
Цит. за: Малышев К. Б. Психология управления / К. Малышев. – М. :
ПЕР СЭ, 2000. – С. 94–95.
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джерела» Дж. Барбуто та Р. Сколла1, шкала інтелектуальної
ефективності СМИЛ Л. Собчік2, матриця «Обізнаність
/ Бажання працювати» М. Ландсберга3, опитувальник
«Аналіз власних обмежень» М. Вудкока та Д. Френсиса4.
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Рис. 2. Профілі високого та низького рівнів самоменеджменту

Результати емпіричного дослідження, які отримали математико-статистичне обґрунтування за допомогою багатофакторного, порівняльного, кластерного та регресійного
аналізу, допомогли з’ясувати складові та особливості формування самоменеджменту.
Складовими самоменеджменту є мотиваційні особливості та особистісні диспозиції, які зумовлюють готовність
людини до самоорганізування у проблемній ситуації (рис. 3).
Особистісною диспозицією є готовність людини діяти
певним чином. До таких особистісних складових самоменеджменту належать:
1

2

3

4

Цит. за: Сидоренко Е. В. Мотивационный тренінг / Е. Сидоренко. –
СПб. : Речь, 2000. – С. 221.
Собчик Л. Н. СМИЛ. Стандартизированный многофакторный метод
исследования личности / Л. Собчик. – СПб. : Речь, 2004. – С. 203.
Ландсберг М. Коучинг. Повышайте собственную эффективность,
мотивируя и развивая тех, с кем вы работаете / М. Ландсберг ; пер.
с англ. – М : Изд-во Эксмо, 2004. – С. 136–137.
Цит за: Данчева О. В. Практична психологія в економіці та бізнесі /
О. Данчева, Ю. Швалб. – К. : Лібра, 1999. – С. 235.
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1) саморозвиток – людина здатна до самодетермінації;
2) чіткі особисті цінності – спосіб діяльності людини
відповідає раніше задекларованим нею цінностям;
3) уміння навчати – людина, яка вміє самоорганізовуватися, завдяки притаманній їй рефлективності
здатна передавати власний досвід іншим;
4) творчий підхід – людина характеризується дивергентним мисленням, що зумовлює її неупередженість
щодо критеріїв найефективнішого розв’язання проблеми за обставин, що склались;
5) інтелектуальну ефективність – людина має здатність
до децентрації та компетентності;
6) чіткі особисті цілі – людина готова реалізувати свою
мету.

Рис. 3. Складові самоменеджменту

До мотиваційних складових самоменеджменту
доцільно зачислити:
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1) цільова мотивація – людина не схильна захоплюватися процесом діяльності, для неї важливішими
є досягнення результату;
2) бажання працювати (вмотивованість) – прагнення людини втілити свій задум у життя, побачити
реальні наслідки власної діяльності;
3) активність – небайдуже ставлення людини до
дійсності та чуття себе джерелом зміни реальності;
4) інтерес до життя – людина бачить сенс у своїй
діяльності;
5) самопослідовність – людина вибудовує певний
план і має обґрунтування своїх рішень, її дії не є
імпульсивними;
6) внутрішній мотив (внутрішньоорганізована мотивація) – людина самостійно обирає ціль власної
діяльності та критерії її оптимального досягнення.
Спочатку в діяльності людини виявляються її
мотиваційні особливості. Найхарактерніші «мотивації»
набувають статусу особистісних диспозицій, які надалі
зумовлюють мотиваційні стратегії особистості. Складові
самоменеджменту утворюють певну його структуру саме
в умовах, які передбачають необхідність виявлення людиною самоорганізування.
Такі складові, як цільова мотивація, вміння навчати, чіткі цілі, самопослідовність, відображають функцію
самоконтролю, а внутрішньоорганізована мотивація, саморозвиток, інтерес до життя, творчий підхід – функцію
саморозуміння особистості.
На рис. 4 показано послідовність формування процесу
самоменеджменту.
Фактором активації умінь самоменеджменту є проблемна ситуація, прагнення змінити неефективну чи
навіть неадекватну поведінку, в іншому випадку людина
не відчуває потреби у самоорганізуванні.
Аналіз можливих варіантів розв’язання проблеми потребує
інтелектуальної ефективності. На цьому етапі можливо вплинути на рівень самоменеджменту: знизити, якщо людина
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Рис. 4. Процес формування умінь самоменеджменту

сама або під тиском оточення буде надмірно фіксована на
певному баченні проблемної ситуації, тобто діятиме стереотипно; підвищити, якщо надати людині можливість отримати
додаткову інформацію для аналізу ситуації.
Оскільки серед диспозиційних складових самоменеджменту є складова творчого підходу, то можна припустити, що креативні люди швидше проходять перший етап
самоменеджменту.
Проаналізувавши різні можливі шляхи розв’язання
проблемної ситуації, людина формує з них послідовність
певних рішень, тому актуалізується внутрішньоорганізована
мотивація. Якщо ж людина відчуватиме проблеми з прийняттям рішення, то можна говорити про уникання нею
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відповідальності. Самостійно прийняте людиною рішення
можна вважати виявом її життєвої позиції та баченням
доцільності, сенсовності подальшої діяльності. Отож, виявляють активність особистості та її інтерес до життя. На
цьому етапі також можливо вплинути на рівень самоменеджменту, а саме – знизити через знецінення діяльність
людини, або підвищити шляхом сприяння виявлення її
інтернальності та життєвої філософії.
Особистості з високим рівнем умінь самоменеджменту є
«активними оптимістами» (див. рис. 5), які виявляють інтерес
до життя, з домінуванням внутрішньоорганізованої цільової
мотивації, чіткими особистісними цінностями, високим рівнем
інтелектуальної ефективності та вмінням навчати інших.
Отже, люди, які володіють уміннями самоменеджменту,
здатні реалістично оцінювати власні здібності та перспективи розвитку соціальних ситуацій, в яких вони беруть участь.

*рівень самоменеджменту
Рис. 5. Характеристика осіб з різним рівнем самоменеджменту
за критерієм «Активність / Оптимізм», за Г. Нікіфоровим1
1

Практикум по психологии менеджмента и профессиональной
деятельности / под. ред. Г. С.Никифорова, М. А. Дмитриевой,
В. М. Снеткова. – СПб. : Речь, 2003. – С. 291.
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Вони є ініціаторами побудови взаємин і реалізування
проектів, а також здатні моделювати їхні позитивні
наслідки. Водночас люди характеризуються різним
рівнем умінь самоорганізування, що зумовлено їхніми
індивідуальними психологічними особливостями.
Виявлено, що застосування людиною умінь самоменеджменту залежить не лише від того, що вони потрібні
у ситуації обмеженого часу або відсутності сенсовності
завдання і життя, а й від певних психологічних властивостей особи.
Низький рівень засвоєння умінь самоменеджменту
зумовлюють такі психологічні особливості людини:
1) високий рівень чуття самоефективності, який
виявляється у впевненості людини виконати завдання швидко і правильно, хоча таке чуття не
зумовлює фактичне виконання, а характеризує
лише відсутність страху перед необхідністю виконати завдання. Тому особи, які характеризуються
самоефективністю, не вдаються до самоменеджменту, оскільки покладаються на власну високу
самооцінку;
2) неадекватна самооцінка, яка виявляється у
схильності переоцінювати або недооцінювати
власні здібності й уміння. Відповідно, люди з завищеною самооцінкою, які цінують себе за швидкість
та ефектність у досягненні цілі, вважають самоменеджмент марною витратою часу. Люди з заниженою самооцінкою недооцінюють ефективність
самоорганізування, оскільки переконані у тому, що
у них немає сильних сторін;
3) тривожність, яка виявляється у схильності вважати неуспішний для неї хід розвитку подій
реалістичнішим, ніж успішний. Такі люди не готові
скористатися самоменеджментом, оскільки бояться
брати участь у ситуаціях конкуренції з іншими;
4) високий рівень адаптивності, характеристиками
якого є гнучкість поведінки та уміння пристосо294
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вуватись до обставин. Сильними рисами особистостей, які уміють адаптовуватись, є творчість й
уміння спілкуватися з людьми. Вони не вдаються
до самоорганізування, оскільки покладаються на
власне чуття соціальної ситуації та діють спонтанно.
Отож, людина, яка характеризується низьким рівнем
умінь самоменеджменту, більш успішна за роботи у групі
та у виконанні завдань, що не мають жорстких обмежень
у часі.
Високий рівень засвоєння умінь самоменеджменту
залежить від таких психологічних особливостей людини:
1) високий рівень загальної компетентності, який
виявляється в умінні успішно розв’язувати
проблемні ситуації, завдяки наявності здібностей
та умінню ефективно взаємодіяти з іншими. На
відміну від людей з високим рівнем адаптивності,
уміння спілкуватись осіб з високим рівнем загальної
компетентності – це не просто використання
умінь приємно взаємодіяти, а здатність будувати довірливе та змістовне спілкування. Саме для
організування ситуацій ефективного спілкування
ці люди задіюють самоменеджмент;
2) високий рівень внутрішньоорганізованої мотивації,
що характеризує уміння людини самостійно формулювати мету діяльності та визначати засоби її
досягнення. Такі люди захоплюються процесом
виконання завдання і надають перевагу новій
інформації перед дотриманням термінів виконання
завдання. Тому вони вчаться застосовувати уміння
самоменеджменту для того, щоб зробити свої ідеї
та їхнє реалізування реалістичнішим;
3) внутрішній локус контролю, який виявляється
у тому, що людина покладає відповідальність за
власні успіхи та неуспіхи на себе. Саме для того,
щоб проаналізувати причини власних невдач і визначити свої сильні сторони, такі люди застосовують
самоменеджмент.
295

БАГАТОВИМІРНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ РАКУРС
QNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQQNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQNNNQNQQNNNQQNQNQQ

Самоменеджмент як унікальна властивість
особистості
Ùоб спрогнозувати ситуацію, в якій потрібно

виявляти самоменеджмент, варто з’ясувати, якою саме
перевагою він є – конкурентною чи унікальною. Для цього
ми змоделювали траєкторію самоменеджменту у векторах
«успіх» і «конкуренція» (див. рис. 6).
Отже, рівень умінь самоменеджменту спочатку зростає
прямо пропорційно до рівнів успіху та конкуренції, в яких
людина бере участь. Це пояснюють тим, що чим більше
людина прагне досягти успіху у власній діяльності, тим
більше вона конкурує і становить конкуренцію іншим
людям, з інтересами яких перетинаються її прагнення. Конкуренція загострюється доти, доки для людини
найбільш значущим є прагнення до перемоги та цінність
першості. Якщо людина продовжуватиме змагання з
іншими, то буде змушена для оцінки власного успіху послуговуватися не власними критеріями, а критеріями
конкурентів, які не обов’язково будуть адекватними.
Реалістична оцінка людиною свого успіху можлива
тоді, коли значущою для неї є цінність унікальності, що
актуалізується у прагненні сенсу.
Особистість, для якої важливе чуття сенсовності, є автентичною, тому головним критерієм своїх професійних та
життєвих досягнень вона вважає можливість саморозвитку.
Оскільки така людина самодостатня, то вона не прагне успіху,
він стає наслідком її творчого саморозкриття. Така людина не
вступає у конкуренцію, тому що цінує унікальність свою та
оточення, тобто реалізує «стратегію блакитного океану».
Отже, трансформація цілі першості у ціль унікальності
супроводжується зниженням рівня конкуренції та тимчасовим плато успіху. Далі успішність професійного зростання людини зумовлена її саморозвитком, а її соціальна
затребуваність – здатністю долати складні ситуації, ефективно взаємодіяти з іншими та справляти на них сприятливе враження, обґрунтовувати перспективність власних
проектів, тобто умінням здійснювати самоорганізування.
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Рис. 6. Позиціонування самоменеджмент у координатах успіху
та конкуренції1

Головні результати дослідження такі.
Самоменеджмент доцільно виділяти як технологію
оптимального самоорганізування особистості для досягнення значущих для неї цілей. Водночас уміння
самоорганізування може бути конкурентною та унікальною
перевагою особистості, яка прагне сенсу, уміє реалізувати
власні професійні та життєві цілі.
Напрямами самоменеджменту є менеджмент часу,
самоорганізування у стресових ситуаціях, менеджмент
справляння враження на навколишніх, командний менеджмент, менеджмент ресурсів особистості.
Доцільно детальніше проаналізувати самоменеджмент
як складову соціального інтелекту. Результати дослідження
цікаві для психології управління, а також для спеціалістів
у галузі коучингу й консультування, а також у педагогічній
психології.
1

Штепа О. С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : [навч.
посібн.] / О. Штепа. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 34.
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Визначення психологічного впливу

Òема впливу людей один на одного була і
залишається актуальною, оскільки важко уявити людське життя поза взаємодією з іншими і поза впливом, який
чинимо та якому піддаємось. Психологічні аспекти впливу привертають увагу науковців, фахівців (від акторів
до менеджерів з продажу), чия діяльність передбачає
взаємодію з іншими, питання психологічного впливу не
можуть оминути кожного, хто замислюється над стосунками, життєвими ситуаціями тощо. Активно зростає інтерес
до психологічних тренінгів, які передбачають розвиток навичок комунікації, засвоєння прийомів здійснення впливу
та протистояння небажаному впливу навколишніх.
Попри значну кількість досліджень психологічного
впливу в межах цієї тематики залишаються питання,
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які потребують подальшого вивчення. Одним з них є
ефективність психологічного впливу – питання, яке
обґрунтовує доцільність вивчення психологічного впливу
взагалі, оскільки такі дослідження мають на меті збагачення людей знаннями, які б допомогли їм досягати власних
цілей, спілкуючись з іншими, конструктивно будувати
стосунки, висловлювати свої погляди, виражати власні
переживання так, щоб їх почули та зрозуміли.
Розкриємо зміст основних понять і концепцій, які
стали основою нашого дослідження. Передусім йдеться про зміст поняття психологічний вплив, психологічні
підходи до визначення якого дещо різняться. Наприклад,
В. Крисько трактує психологічний вплив як «соціальнопсихологічну активність одних людей, спрямовану на
інших людей і їхні групи для зміни психологічних характеристик особистості, групових норм, громадської думки,
настроїв і переживань»1.
М. Душкіна визначила психологічний вплив «як
зовнішній вплив суб’єкта на психоемоційний і психосоматичний стан об’єкта впливу шляхом застосування
лише психологічних засобів, спрямованих на когнітивну,
афективну чи оцінково-вольову сферу особистості, який є
відображеним і спричиняє зміни регуляторів її активності
та параметрів діяльності»2.
Поряд з терміном психологічний вплив у психології
вживають поняття соціальний вплив (переважно означає
дещо ширше коло механізмів людської взаємодії, ніж поняття психологічного впливу у вітчизняній психології). За
Ф. Зимбардо та М. Ляйппе, процес соціального впливу –
поведінка однієї особи, щоб змінити поведінку іншої
особи чи її думки, почуття, ставлення до певного стимулу. Міжособова взаємодія – одне з трьох середовищ
1

2

Крысько В. Г. Социальная психология : курс лекций / В. Г. Крысько. –
3-е изд. – М. : Омега-Л, 2006. – С. 325.
Душкта М. Р. Психология влияния / М. Р. Душкина. – СПб. : Питер,
2004. – С. 46.
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соціального впливу поряд із спеціально створеним середовищем переконання та ЗМІ1.
О. Доценко виділив такі головні ознаки психологічного
впливу:
1) це одна з двох сторін єдиного процесу взаємодії;
2) розглядаючи вплив, враховують лише однобічний
вплив як складову цілісної взаємодії;
3) результатом впливу є зміни у психічних характеристиках або стані адресата впливу2.
О. Сидоренко визначив психологічний вплив як дію
на стан, думки, почуття та поведінку іншої людини з допомогою лише психологічних засобів, з наданням їй права
і часу відповідати на цю дію3. Погоджуємось з думкою
В. Шейнова, що інколи сторона спілкування, яка впливає
на іншу, намагається не давати «права і часу відповідати
на цю дію»4. Також доцільно наголосити, що апріорі кожна
особа може відповідати чи не відповідати на вплив інших,
піддаватись чи протидіяти чужому психологічному впливу, але реально ця можливість розподілена нерівномірно –
люди наділені різною здатністю до психологічного впливу.
Деякі легко досягають бажаного результату у міжособовій
взаємодії завдяки вмінню подіяти на навколишніх, інші –
мають труднощі через невміння адекватно добирати
психологічні прийоми та техніки впливу, розпізнавати
небажаний вплив навколишніх.
Отже, на підставі аналізу описаних підходів визначимо психологічний вплив як дію на стан, думки, переживання, поведінку, установки, риси характеру тощо
особи (групи осіб) для зміни чи підтримання за допомогою психологічних засобів. Психологічними засобами
1

2

3

4

Зимбардо Ф. Социальное влияние / Зимбардо Ф., М. Ляйппе. – СПб. :
Питер, 2001. – С. 24
Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и
защита / Е. Л. Доценко. – СПб. : Речь, 2004. – С. 54.
Сидоренко Е. В. Тренинг влияния и противостояния влиянию /
Е. В. Сидоренко. – СПб. : Речь, 2004. – С. 11.
Шейнов В. П. Психологическое влияние / В. П. Шейнов. – 2-е изд. –
Минск : Харвест, 2008. – С. 7.
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впливу є психологічні засоби спілкування – вербальні та
невербальні.
Сторони психологічного впливу прийнято називати
ініціатором та адресатом. Дослідники одностайні в тому,
що у процесі взаємодії ці ролі міняються, але дещо порізному трактують зміст згаданих понять. Наприклад,
О. Сидоренко вважає ініціатором того, хто першим робить спробу впливати, а адресатом того, на кого звернена
перша спроба впливу1. Вважатимемо ініціатором впливу
того з партнерів у спілкуванні, чия активність спрямована (зумисне чи мимоволі) на зміни іншої особи (групи)
у визначеному комунікативному акті. Відповідно особа
або група, на кого спрямована ця активність, є адресатом
впливу.
Результатом психологічного впливу є «зміни психічних
характеристик чи стану адресата впливу»2. У поданому
вище визначенні психологічного впливу також йдеться
про підтримання певного стану, поглядів адресата тощо.
В конкретному випадку зміни та підтримання (попередження змін) не суперечать один одному: якщо ініціатор
впливу зацікавлений у підтриманні психічних характеристик адресата, то висока ймовірність, що він спричинився до виникнення цих характеристик. Буває, що
виникнення актуального стану (поглядів, поведінки) адресата не спричинені жодними діями ініціатора. Проте він
може бути зацікавлений у підтриманні саме цього стану,
установок тощо. Наприклад, під час переговорів одна зі
сторін помітно хвилюється, чим може скористатись інша
сторона, застосовуючи тиск, провокацію, наголошуючи
на некомпетентності, недосвідченості свого партнера.
Оскільки стимулювання тих чи інших реакцій адресата
для підтримання його психічного стану, установок чи
стратегії поведінки потребує активності ініціатора, то
1

2

Сидоренко Е. В. Тренинг влияния и противостояния влиянию /
Е. В. Сидоренко. – СПб. : Речь, 2004. – С. 11.
Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и
защита / Е. Л. Доценко. – СПб. : Речь, 2004. – С. 54.
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підтримання цих психічних характеристик за змістом
тотожне їхній зміні.

Ефективність психологічного впливу

Îписуючи ефективний психологічний вплив,
В. Татенко подав його синоніми (значний, суттєвий,
ґрунтовний) та зіставив з ефектним (оригінальним, нестандартним, незабутнім) впливом. Автор зазначив, що «впливи, у яких ефектність та ефективність не конфліктують,
відносяться до вищого класу»1. Ефективним будемо вважати психологічний вплив, результат якого бажаний та
очікуваний для ініціатора. Саме бажаність і очікуваність результату – необхідні критерії ефективності психологічного
впливу, оскільки суб’єкт може отримати приємні, корисні,
проте несподівані для себе результати власної активності
у взаємодії з іншими. Водночас бувають марними зусилля
особи, спрямовані на попередження негативних і небажаних наслідків взаємодії з іншими, які вона заздалегідь
передбачала. В конкретній ситуації спілкування знайомих
осіб навіть адекватно застосовані комунікативні прийоми
і техніки можуть виявитись недостатніми для подолання
бар’єрів, які сформувались у попередніх контактах. Якщо
сторони спілкування незнайомі раніше, то ініціаторові
важко врахувати індивідуальні особливості партнера,
його установки тощо.
Погоджуємось з В. Татенком, який наголошує, що
психологічний вплив можна розглядати як окремий акт
і як процес, який складається з багатьох дій, вчинків
і діяльностей, пов’язаних між собою якимось змістом і
поєднаних одним простором і часом2. Тому ефективність
психологічного впливу доцільно аналізувати і в рамках
1

2

Татенко В. О. Соціальна психологія впливу : монографія / В. О. Татенко. – К. : Міленіум, 2008. – С. 63.
Татенко В. О. Психологія впливу: суб’єктна парадигма / В. О. Татенко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб.
статей. – К. : «Видавництво «Сталь», 2000. – Вип. 3(6). – С. 6.
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однієї трансакції, короткочасної взаємодії, і в рамках
тривалої взаємодії, стосунків, які виникають під час
спілкування. Досягнення ситуативно бажаного результату у взаємодії з іншим не гарантує розгортання бажаного сценарію стосунків з цією людиною. Для збереження взаємин часто доводиться поступатись, «піддаватись»
впливу партнера. Вправний ініціатор впливу може зруйнувати стосунки, в яких зацікавлений, досягаючи ситуативно бажаних для себе ефектів (наприклад, згоди
партнера, «блокування» вияву його негативних емоцій,
зміни небажаної теми діалогу тощо). Наприклад, у близьких емоційних стосунках зростає психологічна дистанція
між партнерами, якщо один з них почувається нездатним
відстояти власні погляди, виразити своє незадоволення,
то змушений підпорядковуватись всупереч власній волі.
Чинники ефективності психологічного впливу в
міжособовому спілкуванні умовно можна поділити на
дві групи: зовнішні щодо учасника взаємодії (ситуація
взаємодії, характеристики партнера тощо) та внутрішні
(компетентність, риси характеру, комунікативні навички,
актуальний стан).
В. Татенко, аналізуючи зміст поняття психологічний
вплив, наголошує, що на особу впливає «…відображення
зовнішніх проявів поведінки іншої людини, яку ми
зіставляємо з нашими критеріями… Саме цей висновок
і впливає на наш стан, наші думки і нашу поведінку. В
такому розумінні будь-який вплив можна визначити як
психологічний і довизначити його як самовплив»1. Також
автор пише, що «про психологічний вплив доцільно говорити саме тоді, коли суб’єкт А ставить собі за мету
вплинути на думки, почуття чи поведінку суб’єкта
Б зсередини – так, щоб він сприйняв зовнішній вплив
як самовплив. Психологічний вплив А на Б може навіть
передбачати свідому, суб’єктну активність його як одну з
1

Татенко В. О. Соціальна психологія впливу : монографія / В. О. Татенко. – К. : Міленіум, 2008. – С. 80.

303

БАГАТОВИМІРНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ РАКУРС
QNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQQNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQNNNQNQQNNNQQNQNQQ

умов ефективності цього впливу1. Отже, автор визначив
вагому роль внутрішньої психічної активності адресата
психологічного впливу. Вплив, який надходить ззовні,
від іншої особи, діє (чи залишається недієвим), проходить через «призму психічного відображення» адресатом. Внаслідок дії вербальних і невербальних засобів, які
використовує ініціатор, залежить від міри усвідомленості
адресатом цього впливу та його трактування. Тому аналіз
ефективності психологічного впливу у міжособовій
взаємодії потребує звернення до категорії активності.
Л. Найдьонова, аналізуючи зміст цього поняття, зауважила, що «активність у соціальній психології вживається,
коли йдеться про: а) спосіб існування, вияву особистості
чи групи. (Тобто активність розглядається як атрибутивна властивість, невід’ємна риса індивідуального і колективного суб’єктів); б) властивість, риси, характеристику
особистості чи групи або ж їхніх дій, діяльності, поведінки.
У цьому разі «активність» поляризується з «пасивністю»,
відтак виділяються активні і пасивні групи, активна і
пасивна поведінка тощо»2.

Позиції сторін спілкування у континуумі
«пасивність-активність»

Ã. Костюк характеризує активність як «здатність
змінювати навколишню дійсність відповідно до особистих
потреб, поглядів, мети. Як риса особистості активність
проявляється в енергійній, ініціативній діяльності»3.
За К. Абульхановою-Славською, «активність виступає
1

2

3

Татенко В. О. Соціальна психологія впливу : монографія / В. О. Татенко. – К. : Міленіум, 2008. – С. 82–83.
Найдьонова Л. А. Розвиток громадянського суспільства як участь
у колективних діях спільнот // Проблеми політичної психології та
її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук.
праць. – К., 2008. – Вип. 7. – С. 40.
Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк. – К., 1986. – 32 с.
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як інтеграл домагань, саморегуляції і задоволення людини; як похідна потребо-мотиваційних «рушійних сил»;
як здатність і спосіб самовираження, самореалізації
особистості, що ініціативно проектує і, відповідно,
організує діяльність в суб’єктивному і об’єктивному
просторі-часі»1.
О. Киричук визначив життєву активність як «здатність
особистості змінювати не лише навколишню дійсність,
а й саму себе, відповідно до певної системи власних
цінностей, своїх можливостей, життєвих диспозицій»2.
В одному з визначень активності особи у спілкуванні,
які подає А. Бодальов, йдеться про те, що це «якість
комунікативної діяльності, в якій виявляється особистість
людини з її ставленням до цілей, змісту, форми і результатів
спілкування і прагнення мобілізувати свої пізнавальновольові зусилля на вирішення задач». Серед критеріїв
комунікативної активності автор виділив самокритичність,
яскраво виражену рефлексію, саморегуляцію, вільне
оперування знаннями та вміннями, розуміння причин
конкретного перебігу спілкування тощо3. Безумовно,
люди різняться за рівнем вираженості зазначених характеристик і здатностей. Тому континуум активності
у спілкування можна зобразити полюсами «активнийпасивний», розмістивши на одному з них максимально
розвинуті рефлексію, саморегуляцію, комунікативні навички особи тощо, а на іншому – мінімально розвинуті.
Наведені визначення свідчать, що невід’ємний атрибут активності особи – здатність змінювати навколишню
дійсність і себе. В контексті міжособового спілкування
з «навколишньою дійсністю», яка може піддаватись
1

2

3

Абульханова К. А. Психология и сознание личности / К. А. Абульханова. – М., 1999. – С. 3.
Киричук В. О. Психолого-педагогічні передумови управління свободо-центричною виховною системою / В. О. Киричук // Практична
психологія та соціальна робота, 2008. – № 11. – С. 32.
Бодалев А. А. Психология общения / А. А. Бодалев. – М. : Издательство «Институт практической психологи», Воронеж : НПО «МОДЭК»,
1996. – С. 18.
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змінам, є передусім партнер спілкування. Активність у
спілкуванні по-різному виявляється на поведінковому
рівні та у внутрішньому плані особистості. Рефлексія і
саморегуляція особи в спілкуванні не обов’язково супроводжуються активними зовнішніми діями, докладанням зусиль для вирішення, скажімо, робочого завдання.
Наприклад, у ситуації конфлікту особистість використовує
стиль уникнення, усвідомлюючи недостатність власних
ресурсів, інтенсивні негативні переживання партнера, брак інформації, тимчасовість ситуації чи незначну важливість розбіжностей. Водночас висловлювання
своїх поглядів, ініціативність у спілкуванні, прагнення
регламентувати діалог можуть бути досить імпульсивними
і далеко не завжди свідчити про усвідомлення особою
власних мотивів, глибоке розуміння своїх переживань і
переживань партнера. Отже, особистість може займати
у спілкуванні внутрішню активну чи пасивну позицію та
зовнішню активну чи пасивну позицію. Зрозуміло, що це
крайні позиції – полюси, між якими існує багато проміжних
варіантів. Перш ніж проаналізувати детальніше кожну з
них в контексті ефективності психологічного впливу, розглянемо зміст поняття позиція, два значення якого подано
в «Словнику української мови»: 1) «положення, постава
тіла, розташування, місцезнаходження, положення кого-,
чого-небудь; ділянка місцевості»; 2) «точка зору, ставлення
до чого-небудь, що визначає характер поведінки, дії»1.
Саме друге визначення відображає психологічний зміст,
що й зумовлює широке використання цього терміна в
психологічній літературі.
Серед вчених, які на засадах соціально-психологічного
підходу вивчали позицію особистості як систему ставлень,
були В. Мясіщєв, Л. Божович, Б. Паригін, Н. Дівітовська.
В. Мясіщєв визначив позицію особистості як інтегровані
1

Словник української мови [Електронний ресурс] : в 11 т. Т. 6. – 1975. –
С. 815. – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/pozycija http://sum.
in.ua/s/pozycija http://sum.in.ua/s/pozycija.
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домінуючі ставлення особи в суттєвому для неї питанні1.
Н. Дівітовська запропонувала трикомпонентну структуру
позиції особистості (ставлення до суспільства, до безпосереднього соціального оточення та до себе)2. Л. Божович
для окреслення системи всіх ставлень особи до дійсності
використовує термін внутрішня позиція3. На думку
Б. Паригіна, «позиція – це ставлення людини до системи
норм, правил, шаблонів поведінки, що випливають з її
соціального становища, і які приписує навколишнє середовище. Сукупність усіх цих норм опосередкована роллю, яку,
як вважають навколишні і сама людина, вона повинна виконувати відповідно до соціального становища і конкретної
ситуації… Позиція особистості обумовлена цілою низкою
чинників – рівнем самосвідомості особистості, думкою
навколишніх, системою ціннісних орієнтацій особистості
тощо. Саме з позиції розпочинається той структурний
пласт психіки, який характеризує особистість як суб’єкта
соціальних відносин»4.
С. Годнік виділив систему очікувань як «ядро
внутрішньої позиції особистості», тому що вона «відображає
і фокусує потреби і мотиви особистості, наче програмує її
претензії і ціннісні орієнтації, з яких випливають настанови на таку діяльність, яка сприяє здійсненню очікувань,
надає максимальні можливості для реалізації потреб»5.
1

2

3

4

5

Мясищев В. Н. Психология отношений / В. Н. Мясищев ; под ред.
А. А. Бодалева ; вступительная статья А. А. Бодалева. – М. : Издательство «Институт практической психологии», Воронеж : НПО
«МОД ЭК», 1995. – С. 348.
Дивитовская Н. А. О позиции личности / Н. А. Дивитовская // Социальная психология и философия. Вып. 1. Учен, записки ЛГПИ им.
А. И. Герцена. Т. 444 / под ред. Б.Д. Парыгина. – Л., 1971. – С. 156–
164.
Божович Л. И. Проблемы формирования личности / Л. И. Божович ; под редакцией Д. И. Фельдштейна ; вступительная статья
Д. И. Фельдштейна. – 2-е изд. – М. : Издательство «Институт практической психологии». – Воронеж : НПО «МОДЭК», 1997. – С. 17.
Парыгин Б. Д. Социальная психология. Проблемы методологии, истории и теории / Б. Д. Парыгин. – СПб. : ИГУП, 1999. – С. 93.
Годник С. М. Процесс преемственности высшей и средней школы /
С. М. Годник. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1981. – С. 77.
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Отже, позиція особистості – це система ставлень
та очікувань щодо себе, інших, подій, ситуації, що
виявляється в поведінці та діяльності. Вона є одним із
психічних феноменів, які визначають особу як суб’єкта –
здатну пізнавати та змінювати оточення і себе. Оскільки
індикатором суб’єктності є активність, то активність –
це невід’ємна характеристика позиції особистості. Як
ми вже зазначили, активність у спілкуванні по-різному
виявляється на поведінковому рівні та у внутрішньому
плані особистості, що дало підстави виділити два аспекти позиції особистості: внутрішню позицію, яку формують оціночні судження, переживання, переконання,
очікування тощо та зовнішню позицію, яка виявляється
на поведінковому рівні.
Внутрішня активна позиція особистості передбачає
одночасне фокусування свідомості на різних об’єктах
під час спілкування. На таку спрямованість свідомості
як умову успішної взаємодії звертають увагу вчені в межах різноманітних за тематикою досліджень. Наприклад,
Ф. Зімбардо та М. Ляйппе – в дослідженні соціального
впливу, А. Кемпінскі – в праці «Пізнання хворого»,
коли розкриває специфіку психіатричної позиції. За
Ф. Зімбардо та М. Ляйппе, «в стані бадьорості людина
усвідомлює візуальні, слухові, сенсорні відчуття, емоції та
думки. Особа здатна до певної міри контролювати зміст
своєї свідомості. Вона наділена здатністю фокусувати
свідомість і звертати увагу на стимули зовнішнього середовища та генеровані зсередини думки, переживання,
фізіологічні реакції. Ця здатність дає змогу «обдумано»
реагувати на стимули»1.
А. Кемпінскі, аналізуючи діагностично-терапевтичний
процес, пише, що «у зв’язку психіатр-хворий бере
участь двоє реальних учасників і двоє абстрактних, або
ідеальних». Реальними є живий лікар і живий хворий,
ідеальними – хворий як той третій, про якого мовиться,
1

Зимбардо Ф. Социальное влияние / Ф. Зимбардо Ф., М. Ляйппе. –
СПб. : Питер, 2001. – С. 270.
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якого аналізують у теперішньому, минулому та майбутньому аспектах, а також психіатр – той третій, ідеальний
спостерігач, який мовби зверху стримує, корегує емоційні
реакції і дії «живого» психіатра1.
Внутрішня активна позиція особи у спілкуванні
передбачає деяку емоційну відстороненість і перебування одночасно в ролі учасника цього процесу, і в
ролі спостерігача, який фіксує перебіг взаємодії, власні
реакції та реакції партнера. Така позиція потрібна в деяких видах професійного спілкування, наприклад, для
спеціалістів, які надають фахову психологічну допомогу (психотерапія, соціально-психологічний тренінг, консультування). Перманентно зберігати внутрішню активну
позицію неможливо, а інколи й деструктивно. Близькі
емоційні стосунки потребують емоційної включеності,
спонтанності реакцій тощо. Якщо один чи обоє партнерів
перманентно намагаються зберігати деяку нейтральність і
відстороненість, не дозволяють собі імпульсивно виявляти
переживання, це негативно вплине на динаміку відносин,
як, зрештою, й інша крайність – цілковита емоційна
заангажованість у взаємодію та імпульсивність.
Можемо виділити індикатори внутрішньої активної
позиції особистості у спілкуванні:
• рефлексивність (усвідомлення власних мотивів,
переживань, відстежування перебігу взаємодії);
• критична оцінка себе, власного стану, партнера,
ситуації взаємодії та отриманої інформації;
• внутрішня саморегуляція (управління своїм
емоційним станом, фізичним станом, пізнавальною
активністю);
• передбачення можливих реакцій партнера та
наслідків взаємодії;
• почуття компетентності (знаходження у собі якостей, вмінь, навичок, необхідних чи корисних у
конкретній ситуації);
1

Кемпінскі А. Пізнання хворого / А. Кемпінскі ; пер. з пол. ; під
редакцією Долішньої Н.І. – Львів : Видавництво Мс, 2004. – С. 35.
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•
•

готовність і здатність приймати рішення;
толерантність до ситуації невизначеності та
відкритість до нових зовнішніх і внутрішніх
сигналів.
Сутність внутрішньої активної позиції простежується
у здатності фіксувати під час спілкування зовнішні стимули, свої реакції. Усвідомлення власних мотивів сприяє
розумінню своїх емоційних реакцій і вибору адекватної
поведінкової стратегії. Толерантність до невизначеності
у спілкуванні полягає в розумінні того, що комунікація,
поведінка партнера можуть бути неочікуваними.
Стовідсотково спрогнозувати взаємодію, реакції партнера чи навіть власні неможливо. Толерантність до
невизначеності у спілкуванні – це готовність сприймати і трактувати стимули в контексті конкретної
ситуації, мінімізуючи вплив власних установок; здатність
відмовитись від власного наперед спланованого сценарію
спілкування.
Толерантність до невизначеності у спілкуванні не суперечить зазначеному передбаченню можливих реакцій
партнера та наслідків взаємодії. Таке передбачення
враховує аналіз спектра можливих реакцій партнера, а не
якоїсь однієї реакції, що сприяє розумінню варіативності
майбутньої взаємодії. Намагання спрогнозувати реакції
іншої людини потребує децентрації, вміння поставити
себе на її місце, подивитись на ситуацію її очима.
Індикаторами внутрішньої пасивної позиції, відповідно,
є протилежні характеристики особистості: низький рівень
внутрішньої саморегуляції, цілковита включеність («емоційна
зануреність») у взаємодію; невміння передбачати реакцію
партнера та можливі наслідки спілкування; некритичне
сприймання себе, інформації, дій партнера та ситуації загалом; неусвідомленість власних мотивів і потреб; почуття
некомпетентності; неготовність приймати рішення; низький
рівень толерантності до невизначеності у взаємодії.
Е. Лангер вживає слово бездумність для означення
пасивного, реактивного стану, в якому особа нездатна
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вийти за рамки спрямованості мислення та обмеженості
строгими категоріями1. Отже, внутрішня пасивна позиція
особи у спілкуванні характеризується неосмисленістю
власних станів, мотивів і зовнішніх щодо себе складових
ситуації.
Виділяючи індикатори зовнішньої активної позиції
особи у спілкуванні, ми враховували те, що вона нетотожна домінуванню і далеко не завжди передбачає
тиск. Наприклад, така позиція може виявлятись у формі
директивного та розуміючого спілкування, які суттєво
різняться.
До ознак директивного спілкування належать пряме
вираження власних переконань, аргументація, використання порад і роз’яснень, відкрите висвітлення суперечностей у поглядах партнера, можливе застосування
примусу тощо. Серед ознак розуміючого спілкування –
установка на те, щоб більше слухати партнера, ніж говорити самому, безоціночні висловлювання, використання
прийомів активного слухання, прагнення зрозуміти переживання партнера та значущі для нього питання тощо2.
Не варто пов’язувати активну зовнішню позицію особи у спілкуванні з інтенсивністю її міміки ти жестів; тривалим говорінням; кількістю зроблених повідомлень тощо. На
поведінковому рівні активна позиція полягає у декларуванні
своє впевненості, автономності, володінні достатніми ресурсами, щоб за потреби протидіяти партнеру, самостійно
приймати рішення. Також це виявлення (з допомогою
вербальних і невербальних засобів) власного розуміння
того, що відбувається у спілкуванні, здатності критично
оцінити комунікацію і партнера. Особа, даючи зрозуміти
співрозмовнику, що вона стежить за взаємодією, а не тотально довіряє йому, виявляє свою компетентність і пильність.
1

2

Цит. за: Зимбардо Ф. Социальное влияние / Ф. Зимбардо, М. Ляйппе. – СПб. : Питер, 2001. – С. 283.
Рощин С. К. Невербальные способы общения / С. К. Рощин // Социальная психология : учебное пособие / отв. ред. А. Л. Журавлев. –
М. : ПЕР СЭ, 2002. – С. 136–139.
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До індикаторів зовнішньої активної позиції у
спілкуванні належать:
• чіткість висловлювань;
• використання у висловлюваннях займенника «Я»,
уникнення безособових зворотів;
• тон голосу, міміка та жести, які виражають
впевненість;
• демонстрування готовності (здатності) приймати
рішення;
• демонстрування своєї компетентності та власних
переваг над співрозмовником (це може бути зроблено і в досить м’якій формі, наприклад, прийоми
активного слухання виражають вміння аналізувати
інформацію, готовність діяти виважено тощо);
• регламентація діалогу (надання слова співрозмовнику, вибір теми та напряму бесіди). Регламентувати
діалог можна жорстко (наприклад, використовуючи
фрази типу «а тепер слухай мене»), або в м’якій,
не завжди помітній для співрозмовника формі.
Приклад м’якої форми – використання відкритих,
закритих чи альтернативних питань, які допомагають отримати потрібну інформацію, задати напрям
розгортання теми чи взагалі її змінити.
Зовнішня позиція характеризується як пасивна, коли
поведінка особи підкреслює її невпевненість, розгубленість,
безпорадність, цілковиту емоційну включеність у
ситуацію спілкування. Так поводяться мимоволі чи
довільно, зумисне декларуючи свою слабкість, готовність
підпорядковуватись і підкреслюючи вагомість партнера.
На готовності підпорядковуватись доцільно зупинитись
детальніше, оскільки йдеться не про кожне декларування
такої готовності. В. Васютинський виділив два аспекти
владних стосунків: «домінування-підпорядкування» та
«узалежнення-упорядкування». Узалежнення відображає
намагання суб’єкта актуалізувати мотиваційно-афективні
складові психіки, яка виявляється в емоційних та
особистісних залежностях. Упорядкування означає
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раціонально окреслювану доцільність владної взаємодії.
Відповідно, можливі два варіанти підпорядкування:
підпорядковане узалежнення та підпорядковане впорядкування1. В концепції В. Васютинського «дискурс узалежнення-упорядкування» розкриває внутрішній аспект
владних відносин – йдеться про мотиваційні та афективні
основи стосунків «домінування-підпорядкування». Але
особа здатна виражати (за допомогою вербальних і невербальних засобів) переживання, мотиви, які насправді
в конкретній ситуацій їй не властиві. Наприклад, особа
навмисно виражає співрозмовникові захоплення, ставиться до нього як до авторитету і нездатна без його допомоги вирішити певну проблему. Тим самим ініціатор
вдається до маніпуляції чи однієї з технік самопрезентації,
спрямованої на те, щоб розвинути в адресата почуття
власної значущості, симпатію та поблажливе ставлення. Якщо використовується зовнішня пасивна позиція у
владній взаємодії, то йдеться про демонстрування суб’єктом
підпорядкованого узалежнення. Тобто демонструється
готовність підпорядковуватись особистісно, а не лише
функціонально на підставі об’єктивної доцільності та
соціальних ролей. Демонстрування цієї готовності не повинно супроводжуватись реальною готовністю, оскільки
зовнішня позиція особи у спілкуванні не завжди збігається
з внутрішньою. Далі детальніше розглянемо комбінації
зовнішніх та внутрішніх позицій, а зараз лише зазначимо (щоб вичерпати питання владної взаємодії), що
внутрішній активній позиції відповідає упорядкування
(яке реально виявляється в когнітивній, мотиваційній
та емоційно-вольовій сферах), а пасивній – узалежнення
(реально існуюче на рівні переживань, уявлень мотивів).
Зовнішній пасивній позиції відповідає декларування
на поведінковому рівні узалежненого підпорядкування
(навіть якщо реально узалежнення немає). Домінування
в будь-якому випадку відображатиме зовнішню активну
1

Васютинський В. Інтеракційна психологія влади / В. Васютнський. –
К., 2005. – С. 112–142.
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позицію. Також одним з варіантів зовнішньої активної
позиції, на нашу думку, є декларування упорядкованого підпорядкування. Ця позиція свідчить про розуміння
особою рольових репертуарів (власного і партнера),
зон відповідальності та вміння витримувати рамки
спілкування (вікові, статусні тощо), керуючись принципом доцільності. Тому зачисляємо її до активних за умови,
що вона подана в «чистому вигляді» і супроводжується
вираженням впевненості, рівноваги тощо.
Займати зовнішню пасивну позицію означає декларувати свою потребу в допомозі, щоб самостійно прийняти рішення, вийти зі скрутної ситуації, відсутню чи
недостатню компетентність і впевненість. Для виявлення
зовнішньої пасивної позиції суб’єкт може застосувати
широкий чи вузький арсенал засобів спілкування. Від
розгорнутих пояснень, міміки і жестів, які виражають
інтенсивні емоції (страх, розгубленість, тривога тощо)
до мовчання, яке здатне виражати різноманітні емоції
і навіть розвивати в навколишніх провину. Характерна
особливість зовнішньої пасивної позиції – поведінка, завдяки якій у навколишніх складається враження, що
особа не здатна самостійно дати собі раду та брати за
себе відповідальність. Важливо пам’ятати, що йдеться не
обов’язково про вирішення таких життєво важливих задач як вибір професії, стилю життя тощо. Йдеться також
про дуже локальні і дуже конкретні ситуації щоденної
ділової та особистої взаємодії. Водночас зовнішня пасивна
позиція нетотожна проханню про допомогу, зверненню за
підтримкою. Можна спостерігати як люди, звертаючись
з проханням до інших, займають дуже активну позицію.
Їхнє, оформлене у прохання, звернення по суті є вимогою, яка не допускає відмови. Такі «прохачі» зазвичай
настирливі, а відмова партнера задовольнити їхню потребу часто спричиняє агресивні реакції.
Отже, індикаторами зовнішньої пасивної позиції особи у спілкуванні є нечіткі висловлювання з надмірним
чи недостатніми поясненнями; вживання безособових
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зворотів; демонстрування розгубленості, невпевненості;
скуті чи надто активні рухи; делегування партнеру (визнання за партнером) права приймати рішення; згода на
те, щоб співрозмовник регламентував діалог тощо.
Поєднання внутрішньої та зовнішньої позицій формує
варіанти особистісної позиції учасника спілкування (див.
рис.).
Ɂɨɜɧɿɲɧɹ ɩɨɡɢɰɿɹ
Ⱥɤɬɢɜɧɿɫɬɶ

4

1
ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ
ɩɨɡɢɰɿɹ

ɉɚɫɢɜɧɿɫɬɶ

3

2

Ⱥɤɬɢɜɧɿɫɬɶ

ɉɚɫɢɜɧɿɫɬɶ
Позиції особистості у спілкуванні

На рис. зовнішню позицію відкладено на осі У, а
внутрішню – на осі Х. Додатні значення відповідають
активності, від’ємні – пасивності.
Розглянемо кожен з типів позиції, яку може займати
особа як партнер у спілкуванні (це «чисті типи», зрозуміло,
що у реальній взаємодії існує велика кількість проміжних
варіантів, які поєднують ознаки пасивності й активності).
1. Внутрішня і зовнішня активна позиції властиві
особі, котра почувається впевнено та компетентно в
ситуації взаємодії, знає свої сильні сторони і презентує
їх. Активна зовнішня позиція не завжди доречна у
спілкуванні. Наприклад, у комунікації з особою вищо315
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го рангу, якій властиве неінструментальне прагнення
влади (за термінологією Х. Хекгаузена 1), демонстрування самостійності і впевненості у собі можуть стати
бар’єрами у спілкуванні. Завдяки внутрішній активній
позиції суб’єкт здатен адекватно оцінити власні ресурси
(і психологічні, і непсихологічні), щоб обрати оптимальну манеру як поводити себе. Чітке усвідомлення цілей
спілкування, власних ресурсів і готовність враховувати
особливості партнера сприяють ефективному впливу на
нього.
2. Внутрішня активна позиція в поєднанні з
зовнішньою пасивною сприяє ефективності психологічного
впливу, коли особа опиняється в незнайомій ситуації.
Така позиція дає змогу зорієнтуватись у середовищі і добрати інформацію, якої не вистачає. Пасивна зовнішня
позиція допомагає ефективно вплинути на партнера,
який має більше непсихологічних ресурсів (вищий статус, більшу поінформаність чи повноваження тощо).
Таку позицію часто використовують у маніпулятивному
впливі. Наприклад, для того, щоб викликати у партнера почуття значущості, задекларувати власну готовність
підпорядковуватись. Це може бути конструктивний спосіб
уникнути конкуренції, попередити конфліктну ситуацію.
3. Позиція, якій характерна і зовнішня, і внутрішня
пасивність, не дасть змоги відстояти свої інтереси та задовольнити потреби. В цій позиції суб’єктність особистості
зведена до мінімуму, а ризик стати жертвою небажаного
впливу інших зростає до максимуму. Навіть така пасивна позиція інколи сприяє здатності людини ефективно
вплинути на оточення. Йдеться про неусвідомлену пасивну маніпуляцію. В. Шапарь, описуючи маніпулятивні
стилі, характеризує пасивного маніпулянта як людину,
яка прагне перекласти відповідальність за вирішення
власних труднощів на інших, намагається переконати
1

Хекгаузен Х. Мотивация власти // Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. – 2-е издание. – СПб. : Питер ; М. : Смысл, 2003. – С. 575–615.
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їх у безвихідності власної ситуації1. Інколи люди схильні
маніпулювати навколишніми, займаючи роль жертви,
і отримувати підтримку та допомогу. Здебільшого такі
«жертви» щиро переконані у важкості власного становища
і у своїй безпорадності, а їхня маніпуляція неусвідомлена.
4. Внутрішня пасивна позиція в поєднанні з зовнішньою
активною позиціїєю досить ризикована в контексті
ефективності психологічного впливу. Ситуативно, в рамках короткочасної взаємодії чи однієї трансакції така
позиція може допомогти ефективно подіяти на інших.
Відомо немало випадків, коли імпульсивна, начебто «бездумна» поведінка є оптимальною, якщо немає можливості
довго аналізувати, а за зовнішньою активною позиціє
криються інтенсивні емоції, почуття безпорадності чи
безвихідь. Якщо ж йдеться про тривалу взаємодію, то
вибудувати конструктивні взаємини й отримати бажаний результат особі, яка займає таку позицію, навряд чи
вдасться. Не усвідомлюючи власні переживання, мотиви
та активно діючи у спілкуванні, маємо дуже мало шансів
почути і зрозуміти свого партнера, адекватно використати певний метод психологічного впливу.
Позиція, яку займає особа у взаємодії, має вагомий
вплив на перебіг спілкування та його результат. Позиція
одного партнера у спілкуванні матиме вплив на взаємодію
у зв’язку з позицією іншого, а не «ізольовано», сама собою.
Тому доцільно аналізувати особистісні позиції партнерів
спілкування як комплексний (позиція особи – внутрішній;
позиція партнера – зовнішній) чинник ефективності
психологічного впливу.
Як зазначено вище, ефективність психологічного
впливу залежить не лише від позиції, яку займає один
з партнерів, а від того, які позиції займають усі сторони взаємодії. Зіставлення позицій сторін спілкування дає
змогу прогнозувати ефективність впливу кожної з них.
Практичне застосування такого аналізу для розбору кон1

Шапарь В. Б. Психология манипулирования / В. Б. Шапарь. – Изд.
2-е. – Ростов н/Д. : Феникс, 2008. – С. 8–9.
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кретних ситуацій потребує врахування не лише позицій
учасників взаємодії, а й інших чинників ефективності
психологічного впливу. Партнери можуть займати однакові
чи різні позиції у спілкуванні. В межах тривалої взаємодії
та побудови стосунків ефективніше впливатиме партнер,
який займає активну внутрішню позицію, ніж той, чия
внутрішня позиція пасивна. Проте активна внутрішня
позиція не є необхідною умовою ситуативно ефективного
впливу. Як варіант, партнер, який вирізняється здатністю
до рефлексії, розумінням власних мотивів і критичністю,
може піддатись чужому впливу, роблячи «інвестицію в
майбутнє» і використовуючи маніпуляцію як різновид
психологічного впливу. Якщо в діаді обидві сторони займають і внутрішньо, і зовнішньо активні позиції, то
ситуативно визначальними чинниками ефективності
психологічного впливу будуть їхні непсихологічні ресурси. Наприклад, більший вплив матиме партнер, який
має владні повноваження. З психологічного погляду,
такі стосунки будуть симетричними, бо в них існує висока ймовірність конкуренції, і, як зазначив П. Вацлавік,
прогресуючі зміни: чим більше конкурує один, тим більше
включається в конкуренцію інший1. Водночас саме під час
спілкування (і ділового, і приватного) осіб, яким характерна активна внутрішня та зовнішня позиції, виникає тісна
співпраця, формується команда.
QNQNQNQNQNQNQNNQNQ

Îтже, позиція особистості у спілкуванні має
два аспекти: внутрішня позиція та зовнішня, кожну з
яких можна охарактеризувати за ознакою «пасивностіактивності». Відповідно до цього існує чотири типи
позицій, які може займати особа у взаємодії з іншими.
Позиції, які займають сторони спілкування, є визначальними чинниками ефективності психологічного впливу,
1

Вацлавик П. Психология межличностных коммуникаций / П. Вацлавик, Дж. Бивин, Д. Джексон ; пер. с англ. – СПб. : Речь, 2000. –
С. 81.
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який вони чинять один на одного. В реальній взаємодії
позиція особистості (обидва її аспекти) рідко залишаються в межах тільки пасивності чи активності, займаючи
переважно проміжне місце на зазначеному континуумі.
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Психологічні заходи з протистояння сексуальному насильству

Основні форми сексуальної агресії

Àгресією прийнято вважати будь-яку поведінку,
яка має на меті нанесення шкоди (фізичної, психологічної,
матеріальної) іншій живій істоті, що не бажає такого ставлення до себе1. Відповідно сексуальною агресією називають
будь-які дії сексуального характеру стосовно людини всупереч її волі. Виділяють три різновиди сексуальної агресії,
вважаючи інцест (кровно-родинні сексуальні зв’язки) та
сексуальну експлуатацію іншими її видами. Отже, основними видами сексуальної агресії є сексуальне домагання, сексуальне примушування та сексуальне насильство
(зґвалтування)2.
Сексуальне домагання – це нав’язливе приставання у формі фізичного контакту чи словесних проявів і
1
2

Бэрон Р. Агрессия / Р. Бэрон, Д. Ричардсон. – СПб. : Питер, 1999.
Кон И. С. Вкус запретного плода / И. С. Кон. – М., 1997.
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пропозицій всупереч явно вираженому небажанню особи
(зловживання владою, масні жарти, пропозиції, лапання).
Сексуальне примушування – це досягнення сексуальної
близькості з іншим всупереч його волі, але без застосування насилля (через шантаж, вмовляння, запобігання
опору за допомогою алкоголю, наркотиків). Крайня форма
сексуальної агресії – зґвалтування. Сексуальне насильство (зґвалтування) – це статеві стосунки із застосуванням фізичного насильства чи з погрозою його застосування, або з використанням безпомічного становища жертви
(залежне становище, малолітній вік, розумова відсталість),
або інші насильницькі дії сексуального характеру: оральний та анальний сексуальний акт.
В основі сексуального домагання є притаманний
патріархальним і постпатріархальним країнам стереотип,
що чоловік повинен «завоювати», «взяти» жінку, бо опір
збуджує його. У таких країнах (і в Україні) чоловіча
сексуальність часто містить елементи агресивності1.
Наявність опису сцен насильства у художніх творах, які входять до обов’язкової шкільної програми, без
спеціального обговорення на уроках можуть популяризувати таку поведінку. В романі М. Шолохова «Тихий Дон»
наявна сцена групового зґвалтування.
Варто зазначити, що різниця чоловічих і жіночих сексуальних сценаріїв підсилюється звичним ритуалом впадання, де жінка займає пасивну позицію, є акцептором
дії. За патріархальним сценарієм опір жінки – це набивання собі ціни, адже порядна жінка не погоджується на
сексуальні стосунки, не прагне їх.
Сексуальним домаганням сприяє також соціальна
нерівність і ставлення до влади, де жінку розглядають як умовний товар, а чоловік виступає покупцем.
Спостерігається також залежність від виховання та
ситуації, вміння тактовно виразити свій інтерес. Адже
хлопчики смикають дівчаток за кіски, роблячи їм боляче,
1

Кон И. С. Вкус запретного плода / И. С. Кон. – М., 1997.
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бо не вміють виявити свою увагу іншим, прийнятнішим
способом. Дівчатка, хоч і реагують на біль негативно, все
ж розуміють контекст ситуації й особливо не протестують
проти такого впадання.
Російські дослідники довели, що в сексуальних домаганнях «ні» не завжди означає заперечення. Невизначеність і
недовисловленість – необхідні елементи флірту, любовної гри.
Сексуальне домагання на роботі. Багато жінок стають жертвами сексуального домагання на роботі. Хоча
більшість людей сприймають такий вид сексуального примусу спокійніше, ніж зґвалтування, ця соціальна проблема
досить серйозна.
Сексуальне домагання на роботі виявляється у
різних формах. Одна з них пов’язана з пошуком роботи.
Потенційний керівник натякає, наприклад, що претендентка отримає роботу, якщо буде поступливою в сексуальному плані.
Більш звична ситуація, коли начальник вимагає сексуальних послуг як умови збереження роботи, підвищення
посади чи отримання певних благ. У цьому випадку людина, від якої залежить прийом на роботу чи звільнення,
має владу. У цьому разі жінка може відчувати ще більший
тиск, тому що під час звільнення бос може зазначити таку
причину, яка понизить її шанси на отримання роботи в
майбутньому.
Сексуальне домагання можливе в будь-якому
середовищі. Опитування медичних сестер у США
засвідчило, що понад 60% з них відчували його на
собі; опитування студенток юридичного та медичного
факультетів і жінок-військовослужбовців також виявили
високу частоту випадків сексуального домагання1.
Сексуальні домагання в навчальних закладах.
Сексуальні домагання можливі не тільки на роботі. Вони
відбуваються там, де існує ієрархія влади, у тім числі в
навчальних закладах.
1

Мастерс У. Основы сексологи / У. Мастерс, В. Джонсон, Р. Коллодни. –
М. : Мир, 1998.
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За оцінкою Б. Сандлер з Асоціації американських
коледжів, одна із п’яти студенток відчувала на собі сексуальне домагання1.
Опитування, проведене 1983 р. в Гарвардському університеті, виявило, що третина студенток і 41% аспіранток
стикались з певною формою сексуального домагання,
хоча лише невелика частина цих інцидентів закінчувалась
зґвалтуванням.
Як свідчать різні дослідження, жінки частіше, ніж
чоловіки, визначають ті чи інші інциденти як сексуальне
домагання.
За даними опитування в Росії у 1993–1995 роках 25%
дівчат підлягали примушуванню. У країнах, де традиційні
статеворольові стереотипи сильніші, ніж на Заході, поширений неправдивий супротив («ні» означає «так» у 59%
студенток Владимирського університету)2.
На думку фахівців із багатьох галузей науки (історії,
культурології, соціології, психології, медицини)3,4,5,6,7
першопричинами сексуальної агресії є соціальні
та культурні стереотипи, вкорінені у жорсткому
диференціюванні статевих і ґендерних ролей: насильство частіше трапляється у тих суспільствах, де статеві
ролі чоловіків і жінок різко розмежовані і влада належить
чоловікам. Імовірність застосування сексуальної агресії
залежить від ставлення суспільства до насилля: суспільний
культ агресивного чоловіка, який опирається на силу; плекання слабкості, пасивності, залежності жінок призводить
1

2
3
4

5

6

7

Мастерс У. Основы сексологи / У. Мастерс, В. Джонсон, Р. Коллодни. –
М. : Мир, 1998.
Кон И. С. Вкус запретного плода / И. С. Кон. – М., 1997.
Там само.
Кащенко Е. А. Основы социокультурной сексологи : курс лекцій :
учеб. пособие для вузов / Е. А. Кащенко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. –
351 с.
Крейхи Б. Социальная психология агрессии / Б. Крейхи. – СПб. :
Питер, 2003.
Мастерс У. Основы сексологи / У. Мастерс, В. Джонсон, Р. Коллодни. –
М. : Мир, 1998.
Мид М. Культура и мир детства / М. Мид. – М. : Наука, 1988.

323

БАГАТОВИМІРНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ РАКУРС
QNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQQNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQNNNQNQQNNNQQNQNQQ

до формування з жінок потенційних жертв, із чоловіків –
потенційних насильників. Із соціологічної позиції причина
зростання насильства полягає у суперечливості соціальної
ситуації: чим проблематичнішою стає чоловіча гегемонія,
тим більше чіпляються за неї деякі (далеко не найсильніші)
чоловіки.
Існує низка безпідставних переконань стосовно
сексуального насилля – міфів, які «живуть» у суспільній
свідомості і часто є основою оцінки власних дій або дій
інших людей. Отже, такими міфами є переконання, що:
• жінки таємно (або на рівні несвідомого бажання)
хочуть бути зґвалтованими і насправді отримують
від цього задоволення;
• жінки вважають надзвичайними, непереборними
чоловіків, які «беруть» їх силою;
• фантазії жінок на теми насилля свідчать про їхнє
бажання бути зґвалтованими у реальному житті;
• жінки одягаються і поводяться відверто, щоб розпалити чоловіків, які є жертвами спланованих
провокацій;
• жінку, якщо вона опирається, зґвалтувати неможливо;
• жінки часто висувають неправдиві звинувачення
у зґвалтуванні.
Серед усіх міфів лише останній має реальне підґрунтя,
однак це не стосується пострадянського простору, до якого належить і Україна. За деякими даними, наприклад, у
1993 p. у Росії було понад 14 тисяч зґвалтувань, а до правоохоронних органів звернулося лише менше 5% жертв1.

Сексуальне насильство: історичні дані
Çгідно з сучасними уявленнями сексуальні

стосунки за своєю суттю передбачають свободу та
1

Кон И. С. Мужская сексуальность по данным массовых опросов
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sexology.narod.
ru/snfo202.html.
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добровільність. Однак у давні часи насильство було одним
із можливих, але не єдиним, способом отримати жінку.
Чоловік брав у полон обрану ним жінку і приводив її у
своє плем’я, після чого йому потрібно було охороняти свою
власність (жінку) і свою честь, не допускаючи захоплення чи зґвалтування своєї жінки іншими чоловіками. Так
виник перший закон, який забороняв зґвалтування, яке
розглядалось як злочин проти власності чи честі, але не
проти жінки.
Згідно з кодексом вавилонського царя Хаммурабі
(збірки законів, які визначені 4000 років тому) –
зґвалтування зарученої дівчини каралось смертю. Якщо
ж чоловік зґвалтував заміжню жінку, то винними вважали насильника, і його жертву – їх топили у воді. У
добіблійні часи, які описано у Біблії, покарання за насильство було таким: заміжню жінку, яку зґвалтували,
вважали співучасницею та засуджували до смерті, так
само як і ґвалтівника. Дівчину вважали винною тільки в
тому випадку, якщо насильство над нею було здійснено
в місті: робили припущення, що на її крик про допомогу
люди б відгукнулись. Якщо насильство відбувалося в полі,
то дівчину не вбивали, бо ніхто не міг відгукнутися на її
крик. Якщо дівчина була заручена, то ґвалтівника забивали каменями, а якщо ні, то змушували його одружитися
на ній. Покарання було серйознішим, якщо дівчина належала до еліти суспільства.
Наявні дані, що в епоху Вільгельма-завойовника
(1035–1087) мужчину, який зґвалтував дівчину з вищого
кола суспільства, кастрували й виколювали очі. Однак
провину визначали на поєдинку. Якщо у жертви не було
заступника, який готовий був ризикувати власним життям, то в неї не було можливості обґрунтувати свої скарги.
До ХІІ ст. судові розгляди справ замінили поєдинки. До
кінця ХІІІ ст. в англійському законодавстві про зґвалтування
було внесено дві додаткові зміни: відмінено різне ставлення
до зґвалтування дівчини та заміжньої жінки, а також кару
у формі одруження на жертві насильства.
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Відомо, що під час воєн переможці ґвалтували жінок,
які проживали на захоплених територіях. На статистику
зґвалтувань довгий час впливала і расова дискримінація
та дискримінація за соціальним статусом.
У США ставлення суспільства до насильства тривалий час визначалося соціальним положенням жертви і
ґвалтівника. Наприклад, у 40-х і 50-х роках на півдні
США білого чоловіка, який зґвалтував чорну жінку, дуже
рідко карали, однак з чорним чоловіком, якого звинувачували у зґвалтуванні білої жінки, розправлялися швидко
й жорстоко.
Сьогодні у США в департаментах поліції майже
всіх великих міст є спеціальні групи (з участю жінокполіцейських), які мають досвід у роботі з жертвами насильства. В багатьох лікарнях виділено спеціальні палати і розроблено різні програми для лікування жертв
зґвалтування1.

Типи зґвалтування

Ïримусовий сексуальний акт – найпоширеніший

тип зґвалтування. Він здійснюється із застосуванням сили
чи з погрозою застосувати силу. Існують підтипи примусового сексу.
• Найчастіше ґвалтує один чоловік.
• У парному чи груповому зґвалтуванні беруть
участь два чоловіки чи група чоловіків, інколи зі
співучасницею-жінкою, яка в порядку загальної
черги ґвалтує жертву або керує ґвалтівниками.
• Дуже рідко буває така форма, як групове
зґвалтування одного чоловіка групою з кількох
жінок.
• Зґвалтування одного чоловіка групою чоловіків. Таке
1

Келли Гэри. Ф. Основы современной сексологи / Гэри Ф. Келли. –
СПб. : Питер, 2000. – 478 с.
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зґвалтування серед гомосексуалістів трапляється
рідко і зазвичай відбувається в тюрмах, де в ролі
ґвалтівника виступає гетеросексуал.
• Зґвалтування на побаченні і знайомими людьми.
• Подружнє зґвалтування.
За даними досліджень, найпоширенішими типами
зґвалтування всупереч розхожому уявленню про незнайомого чоловіка є зґвалтування (примушування) на
побаченні і знайомими людьми.
У США було проведено опитування в кампусах 32
коледжів. З’ясували, що пережили зґвалтування 10%
жінок. У 57% випадків зґвалтування відбулося під час
побачення, а в 84% жертви були знайомі з ґвалтівником1.
Результати інших статистичних досліджень свідчать
про приблизно подібну частоту ґвалтування на побаченнях. Наприклад, опитування 500 студентів Браунівського
університету виявило, що 16% жінок були зґвалтовані
або чоловіками, з якими вони були просто знайомі, або
чоловіками, з якими вони регулярно зустрічались, а 11%
чоловіків визнали, що вони один раз примушували жінок
до інтимних відносин2.
Під час опитування понад 7000 студентів із 35 коледжів
виявили, що на кожних 10 жінок одна була зґвалтована на
побаченні. В університеті Південної Дакоти опитування
виявили, що одну з п’яти жінок чоловіки фізично примусили до статевого акту на побаченні3.
Зґвалтування на побаченні здебільшого не стають
відомими правоохоронним органам. Багато жінок, які
були зґвалтовані, навіть не були впевнені, що стали жертвою злочину. По-перше, у цих зґвалтуваннях чоловіки
майже ніколи не використовують зброю, а частіше навіть
не використовують словесні погрози. По-друге, багатьом
1

2

3

Цит. за: Мастерс У. Основы сексологи / У. Мастерс, В. Джонсон,
Р. Коллодни. – М. : Мир, 1998.
Мастерс У. Основы сексологи / У. Мастерс, В. Джонсон, Р. Коллодни. –
М. : Мир, 1998.
Там само.
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жінкам важко якось назвати те, що з ними відбулося,
оскільки за стереотипом, який склався, ґвалтівник – це
бандит з маскою на обличчі, що нападає на жінку в темній
вулиці. Крім того, жертви примушування на побаченнях
значну частину відповідальності за скоєне беруть на себе,
сумніваючись у власній оцінці подій, замість того, щоб
звинувачувати справжнього винуватця – насильника.
Більшість чоловіків вважають, що вони ніколи не
примушували жінок, оскільки помилково розглядають
зґвалтування як фізично жорстоку дію, яку здійснює незнайомець. Деякі з цих чоловіків визнавали, що схиляли
жінку до сексу, налякавши її чи довівши до алкогольного
чи наркотичного сп’яніння. Багато визнавали, що домоглися свого, виявивши грубість (наприклад, заломивши їй
руки чи притиснувши до ліжка), однак вони не вважають
це насильством.
Згідно з опитуванням майже 3000 студентів коледжів
(у 1990 р.) ця група здійснила 187 зґвалтувань і 157 спроб
зґвалтування. Фактично один із 12 опитаних вчинив сексуальне насильство1.
За даними, опублікованими в журналі «Містер», 85%
чоловіків, які здійснили сексуальне насильство, були
знайомі зі своїми жертвами, головно це відбувалося на
побаченнях. Крім того, 84% чоловіків вперто вважали, що
це не було зґвалтування. Багато з них висловлювали думку, що йдучи на побачення, жінка повинна бути готова
до того, що воно може закінчитися сексом. До такого висновку приводять дослідження, які виявили, що чоловіки
пов’язують більші сексуальні очікування з вечірками
та зустрічами, ніж жінки. Крім того, чоловіки та жінки
схильні вважати зґвалтування на побаченні ситуацією,
в якій жінка не змогла визначити межі дозволеного, а не
розглядати як ситуацію, в якій чоловік почав поводити
себе агресивно.
Під час опитування 71 студента, що здійснили зґвалту1

Мастерс У. Основы сексологи / У. Мастерс, В. Джонсон, Р. Коллодни. –
М. : Мир, 1998.

328

ОСОБИСТІСТЬ У СОЦІУМІ
QNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQQNQNQNQNQNQNQNNQNQNNNQNQNNNQNQQNNNQQNQNQQ

вання на побаченні, з’ясували, що більшість з них зробили це, перебували в стані алкогольного чи наркотичного
сп’яніння.
Особливо цікаві результати дослідження, які заперечують уявлення про те, що чоловіки, які примушують
жінку до сексу, роблять так через сексуальну депривацію.
Юджин Кейнін виявив, що чоловіки, які визнали факт
примушування на побаченні, за рік до опитування мали
в середньому більше сексуальних контактів, ніж чоловіки
контрольної групи аналогічного віку. Кейнін дійшов висновку, що зґвалтування на побаченні значною мірою зумовлене процесом сексуальної соціалізації, внаслідок якої
деякі чоловіки надають надто великого значення досягненню сексуальної «перемоги»1.
Групові зґвалтування знайомими. Про групове зґвалтування знайомими людьми (зазвичай це
відбувається на вечірках) говорять мало, проте це досить поширена форма статевого насильства, особливо в
молодіжних спільнотах.
Зґвалтування цього типу часто відбуваються після того,
як присутні на вечірці досить багато вип’ють. Чоловіки,
які беруть участь у цьому, зазвичай не вважають це насильством. Вони вважають, що знайшли німфоманку, яка
прекрасно знає, на що вона йде.
Сприятливі умови для групового зґвалтування в кампусах, гуртожитках створюються в спортивних командах,
які часто живуть разом у загальних спальнях.
Подружнє насильство. Подружнє насильство, за визначенням Американської медичної асоціації, – це тривала
образлива поведінка, що полягає у завданні фізичної,
психологічної та (або) сексуальної шкоди людині, яка
підриває її фізичне та психічне здоров’я. За офіційними
даними, до 70% українських жінок зазнають різних
форм подружнього насильства, але у 80% випадків є
психологічне насильство.
1

Мастерс У. Основы сексологи / У. Мастерс, В. Джонсон, Р. Коллодни. –
М. : Мир, 1998.
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Існують три головні підходи для пояснення подружнього насильства – соціокультурний, системний сімейний,
індивідуально-психологічний. Соціокультурний підхід
охоплює проблему сімейного насильства до того комплексу соціальних структур, культурних норм і цінностей, які
продукують толерантність до насильства чоловіків стосовно до жінок, або такий, що підтримує його використання.
Основні теорії такого підходу: теорія культури насильства,
ресурсна теорія. Найпоширенішою в рамках цього підходу
є патріархальна теорія насильства, представники якої
вважають, що соціальні та економічні норми життя безпосередньо чи опосередковано підтримують патріархальний
устрій суспільства і прагнення чоловіків до домінування
є поясненням історично зумовлених патернів насильства
щодо жінок. У рамках соціокультурного підходу увага
сфокусована на соціальних нормах патріархального
суспільства як причинах агресії проти жінок. Водночас
крос-культурним відмінностям та аналізу чинників,
специфічних для того чи іншого соціокультурного середовища, приділяється недостатня увага1.
Пояснювальні моделі подружнього насильства
ґрунтуються на клінічних описах подружньої агресії,
концепції соціального научіння, системної сімейної
психотерапії. На підставі клінічних описів розроблено
декілька теорій: теорія трьох фаз насильства (Л. Вокер),
модель семи стадій насильства (Дж. Дешнер), коерсивна
модель (Г. Петерсон).
В одному дослідженні про подружнє зґвалтування
повідомила кожна восьма жінка, яку опитували. За іншими
даними, показник подружнього зґвалтування дуже високий, однак багато жінок або не хочуть повідомляти про те,
що чоловіки примушують їх до сексуальних стосунків, або
не вважають це справжнім (істинним) насильством. Хоча
в деяких випадках жертва не тільки відчуває себе ображеною, а й буває побитою. Досить часто причиною подруж1

Мастерс У. Основы сексологи / У. Мастерс, В. Джонсон, Р. Коллодни. –
М. : Мир, 1998.
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нього зґвалтування є не відмова дружини від виконання
подружніх обов’язків, а бажання чоловіка домінувати й
мати владу над жінкою.
Одним із аспектів подружнього насильства є те, що
жертві важко забути про пережиту травму. Крім того,
жінка не може бути впевнена в тому, що це колись не повториться. Вчені описали Синдром побитої жінки (Battered
Woman Syndrome). В МКХ-10 в розділі «Травми та деякі
інші наслідки впливу зовнішніх причин» виділений синдром побиття чоловіка/дружини БДУ (код Т74.1). Такий
синдром виникає як результат поступової віктимізації
жінки своїм партнером. Синдром описує побитих жінок
і тих, хто в дитинстві став жертвою сексуального зловживання (Л. Вокер)1.
Основний симптом у Синдромі побитої жінки –
формування специфічного стану засвоєної (набутої)
безпомічності, що виявляється у втраті впевненості та
нездатності жінки передбачати наслідки своїх дій.
Зґвалтування чоловіків жінками як тип зґвалтування.
Саррель і Мастерс достовірно описали 11 випадків сексуального нападу жінок на чоловіків, у тім числі низку
випадків, в яких жінки примушували чоловіків до статевого акту. Особливістю є те, що чоловіки, незважаючи
на страх, зберігали здатність до сексуальної активності2.
Багато чоловіків і жінок, які стали жертвами насильства, відчувають у майбутньому сексуальні проблеми. Вони почувають себе не зовсім нормальними через
свою реакцію при зґвалтуванні і вважають, що вони не
відповідають критеріям «мужності».
Ніяковість, яку відчувають чоловіки, яких зґвалтували
жінки, а також переконання, що поліція не повірить їхнім
розповідям, приводить до того, що про такі злочини майже нічого не відомо. Лише небагато чоловіків звертались
до лікарів через сексуальні проблеми. Більшість чоловіків
1

2

Мастерс У. Основы сексологи / У. Мастерс, В. Джонсон, Р. Коллодни. –
М. : Мир, 1998.
Там само.
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не ділилися ні з ким своїми почуттями і переживаннями
стосовно цього.
Кримінальний кодекс України передбачає відповідні покарання за злочини сексуального характеру (зґвалтування,
насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом), про який доцільно згадати у цій праці.
Стаття 152. Зґвалтування
1. Зґвалтування, тобто статеві зносини зі застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування
або з використанням безпорадного стану потерпілої особи, – карається позбавленням волі на строк від трьох до
п’яти років.
2. Зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка
раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 153–155 цього Кодексу, – карається позбавленням
волі на строк від п’яти до десяти років.
3. Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування
неповнолітньої чи неповнолітнього – карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.
4. Зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі
наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього
– карається позбавленням волі на строк від десяти до
п’ятнадцяти років.
Стаття 153. Насильницьке задоволення статевої
пристрасті неприродним способом
1. Задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, погрози
його застосування або з використанням безпорадного
стану потерпілої особи – карається позбавленням волі на
строк до п’яти років.
2. Те саме діяння, вчинене повторно або групою осіб, або
особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 152 або 154 цього Кодексу, а також вчинене щодо неповнолітньої чи неповнолітнього, – карається
позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
3. Те саме діяння, вчинене щодо малолітньої чи
малолітнього, або якщо воно спричинило особливо тяжкі
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наслідки, – карається позбавленням волі на строк від
десяти до п’ятнадцяти років1.

Жертва сексуального насильства,
психологічна робота з нею

Çґвалтування

– це акт жорстокості та приниження, коли жертва відчуває страх за своє життя, а
також безпорадність. Зґвалтування – це злочин проти
особистості.
Думки жертви зґвалтування про себе засвідчують
неможливість перестати відчувати себе винною. Жертва
не може зрозуміти, що людина, яка зґвалтувала її, зробила
це не для того, щоб отримати сексуальне задоволення, а
для того, щоб відчути владу над нею. Багато жінок залишаються жертвами до кінця життя.
Жертва зґвалтування незалежно від віку, статі й емоційних
реакцій на подію потребує психологічної та медичної допомоги. Часто зґвалтування супроводжується фізичними
травмами, що потребують негайного втручання. Крім того,
треба провести повне медичне обстеження щодо наявності
інфекцій. Жінкам потрібно зробити тест на вагітність.
Перед жертвами насильства завжди постає запитання:
чи повідомляти про все, що сталось, до правоохоронних
органів? Багато жінок відмовляються від подачі скарги через
страх помсти з боку ґвалтівника, якого можуть відпустити
під заставу; через відчуття безкарності злочинця, корупцію
(«його все одно не піймають, не засудять, відкупиться»);
через страх перед розголосом; через побоювання поганого ставлення з боку правоохоронних органів і адвокатів
відповідача; через тиск з боку одного з членів сім’ї, який
виступає проти звернення до міліції; у деяких випадках –
через небажання відправити в тюрму знайомого чи родича.
1

Кримінальний кодекс України [ Елктронний ресурс]. – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-152.
htm
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Крім того, жертва зґвалтування на побаченні може
мати страх ворожого ставлення до себе спільних друзів,
а у випадку подружнього насильства – соціальних і
економічних наслідків, якщо чоловіка засудять і позбавлять волі.
Якщо особа ґвалтівника встановлена і справу доведено
до суду, то сам суд може перетворитися для жертви в тяжкі
страждання. Дуже часто жінки починають відчувати, що
судять їх, а не ґвалтівника. Адвокат захисту може довести,
що жінка дала згоду на сексуальну активність. Якщо вона
повідомила про зґвалтування пізніше, ніж через декілька
годин, то можуть бути виражені сумніви про її мотиви і
правдивість; якщо жінка прийняла душ і переодяглась,
то можуть говорити про недостатність доказів. У деяких
випадках починають задавати запитання про її сексуальну поведінку в минулому, враховуючи якщо в неї було
багато статевих партнерів, то все відбулося за її згодою і
не було зґвалтування.
Дослідження виявили, що в США судді значно більше
повірять в насильство, якщо жінка виглядає скромною і
добропорядною1.
Наслідки насильства для жертви. Психологічний
вплив зґвалтування може бути дуже глибоким і тривати
багато років. Жертви насильства спочатку відчувають
самотність, безпорадність повну розгубленість.
Існує загальна схема переживань жінок після сексуального насильства.
• Гострий період зазвичай продовжується від
декількох днів до тижнів. У жертви дуже високий рівень дистресу2: вона відчуває шок, страх,
відмовляється вірити в те, що сталося. У жінок,
які в стані говорити про свої переживання, часто
з’являється почуття провини, сорому, гніву. Інші,
1

2

Мастерс У. Основы сексологи / У. Мастерс, В. Джонсон, Р. Коллодни. –
М. : Мир, 1998. – С. 443–444.
Палуди М. Психология женщины / М. Палуди. – СПб. : ПраймЕврознак, 2003. – С. 334.
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які здатні контролювати себе, зовнішньо спокійні,
що може означати або прагнення опанувати себе,
або заперечувати реальність подій.
• Посттравматична «відмова», яка може тривати
від кількох тижнів чи місяців. За даними Розі, за
три тижні після пережитого насильства дистрес
сягає піка і тримається на високому рівні протягом
місяця, і лише через три місяці стан зґвалтованої
починає поліпшуватись1. Жертва намагається опанувати себе і подолати ситуацію, в яку вона потрапила. Зовнішньо може виглядати, що з минулим
покінчено і забуто. Жертва намагається налагодити
відносини з рідними та друзями, повертається до
буденних справ, прагне бути веселою і розкутою. В
глибині душі зазвичай залишається страх, недовіра
до власних сил і біль через те, що сталось.
• Заключна фаза (процес відновлення й одужання)
значно варіює за тривалістю і залежить від віку,
індивідуальності, міри підтримки навколишніх. У
цей період зазвичай відбувається згадування подій
(сцен насильства) та нічні жахи. Жінці страшно залишатися на самоті, вона може відчувати
підозрілість до всіх чоловіків. Щоб подолати страхи
та депресію, потрібні психологічні консультації або
психотерапія.
У дослідженні зґвалтованих жінок три чверті опитаних повідомили про зміни у своєму житті, які прямо
пов’язані з тим, що сталося. Майже половина жінок говорили про відчуття страху, неспокою чи симптоми депресії,
неспокійний сон, страх виходити на вулицю без супроводу
навіть вдень. Деякі жінки, що зазнали сексуального насильства, уникають будь-яких сексуальних чи соціальних
відносин з чоловіками, інші – навпаки. У половини жертв
зґвалтування розвиваються статеві дисфункції: зниження
лібідо, алібідимія, аноргазмія, сексуальна аверсія (відраза),
1

Палуди М. Психология женщины / М. Палуди. – СПб. : ПраймЕврознак, 2003. – С. 334.
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диспареунія (біль під час статевих контактів), вагінізм,
втрата чутливості статевих органів.
Партнер зґвалтованої жінки часто теж відчуває
психологічну кризу, яка виявляється в почутті провини
та шоковому стані1. Він може стати надмірно турботливим
чи думати про помсту. Деякі чоловіки в такій ситуації,
щоб показати свою любов, схиляють жінку до сексуальної
близькості, не розуміючи, що тільки вона сама, враховуючи власні почуття та реакції, може вирішити, коли
відновити статеве життя.
Психотерапія жінок – жертв домашнього насильства. Головні напрями психотерапії жінок-жертв домашнього насильства – зміни в образі Я, формування
адаптивних установок, набуття комунікаційних навичок,
зняття узалежненості, підвищення самооцінки та статеворольової значущості.
Психотерапевтичний процес має бути спрямований на зниження соціальної ізоляції; зняття дії захисних
механізмів, що підтримують існування проблеми; розуміння
своїх установок та емоцій, які призводять до насильства та
образливої поведінки партнера; навчання висловлювати
негативні почуття при переживанні насильства; навчання
усвідомленню особистісної сили, потреб і прав. Крім того,
окрему увагу треба приділяти психотерапії дітей, які є
свідками або учасниками домашнього насильства, її варто
диференціювати залежно від віку дитини.
На перших етапах психотерапевтичного процесу
дуже важливо висловити жінці співчуття; вивчити досвід
жертви; прямі запитання ставити обережно; розмовляти з жінкою, не висловлюючи особистих емоцій; не засуджувати та не виправдовувати її; поважати її довіру;
пояснити їй, що, незважаючи на обіцянки кривдника
змінитися, насильство не припиниться, доки не зміниться
вона сама; приймати жінку такою, якою вона є, та поважати її рішення.
1

Мастерс У. Основы сексологи / У. Мастерс, В. Джонсон, Р. Коллодни. –
М. : Мир, 1998. – С. 444–446.
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Не можна підштовхувати жінку до прийняття якогось рішення; повчати чи сваритись з нею; моралізувати,
читати проповіді; звинувачувати, критикувати чи засуджувати жінку; викликати у жертви почуття провини;
недооцінювати міру небезпеки, що може загрожувати
жінці.
Зауважимо, що жінки, які хоча б якось намагались протистояти насильнику (вмовляли, опирались, намагались
втекти), 1) мають більше шансів уникнути зґвалтування,
оскільки деякі насильники не очікують опору і не можуть йому протистояти, або ж їм не вдається це зробити;
2) відчували менше провини за те, що трапилось, тому
легше долали травму зґвалтування; 3) у разі побиття мають більше доказів для правоохоронних органів1. Наслідки
невдалого опору жертви можуть бути летальними або призводити до серйозних фізичних ушкоджень. Тому однозначно сказати, як себе повинна поводити жінка під загрозою насильства, не можна. В. Джонсон зазначив також, що багато жінок бувають настільки перелякані, що
не можуть вимовити слова, не кажучи про фізичний опір
чи втечу. Це реальна психологічна причина відсутності
опору багатьох жінок у загрозливій ситуації.

Психологічні особливості ґвалтівника

Íа підставі узагальнення результатів багатьох досліджень (Емір, Грос, Вулф, Бейкер, Краттшнітт)
виділили ознаки, які спільні для засуджених ґвалтівників:
• 85% вже відбували термін;
• 80% не мали середньої освіти;
• 75% молодші 30 років;
• 70% не одружені;
• 70% не були знайомими зі своїми жертвами;
• 60% належали до расових меншин;
1

Палуди М. Психология женщины / М. Палуди. – СПб. : ПраймЕврознак, 2003. – С. 332–338.
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•

35% страждали на алкоголізм чи чинили насильство
в стані сп’яніння;
• 35% в минулому мали судимість за зґвалтування1.
За даними Ю. М. Антоняна, засуджені за зґвалтування:
• у 61% випадків психічно нормальні;
• їхні ґендерні установки та ставлення до жінок
хворобливі й ущерблені. Вони сприймають жінок
як домінуючу, ворожу, агресивну силу, а себе – пасивними та залежними;
• їхня сексуальна агресія виражає «підлітковий бунт»
проти жінок загалом – вік і зовнішність жертви
часто не мають ніякого значення;
• часто основою є старі рахунки з владною та холодною матір’ю2.
Однак не всі засудженні ґвалтівники подібні один
на одного. Їхня мотивація до насильства, а також способи пошуку жертви та подолання її супротиву досить
різноманітні.
1. У деяких випадках ґвалтівник методично проводив
низку ретельно спланованих нападів. Такі ґвалтівники не
завжди психічно неповноцінні люди. Вони можуть бути
висококваліфікованими фахівцями, поважними людьми.
Наприклад, доктор Е.Джексон – лікар і один із членів ради
директорів лікарні, – був засуджений за 20 зґвалтувань,
які він здійснив протягом 7 років, і визнав ще 15 інших
зґвалтувань. Джексон, який зберігав у машині список
зґвалтованих ним жінок, зазначивши дату злочину, отримав 665 років позбавлення волі.
2. Інші ґвалтівники діють імпульсивно, не готуючись до свого акту заздалегідь. Наприклад, у 1983 р.
жінку (21 рік), яка зупинилась біля бару в Нью-Берфорді
(Массачусет), щоб купити сигарети, захопила група
чоловіків, які жорстоко зґвалтували її. Інші відвідувачі
1

2

Мастерс У. Основы сексологи / У. Мастерс, В. Джонсон, Р. Коллодни. –
М. : Мир, 1998.
Кон И. С. Вкус запретного плода / И. С. Кон. – М., 1997.
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бару стояли біля них і сміялись, заохочуючи ґвалтівників,
але ніхто не викликав поліцію.
3. Садистське зґвалтування, під час якого ґвалтівники
отримують задоволення насамперед від болю та страждання жертви.
Головний висновок, який зробили під час досліджень,
полягає в тому, що ґвалтівники – це зовсім не гіперсексуальні чоловіки, а злочини вони чинили не для задоволення сексуальних бажань, а для демонстрації
сили (Берджес, Холмстром, Браунміллер, Хільберман).
Більшість ґвалтівників здатні знайти добровільних статевих партнерів. Це не означає, що насильство не має
сексуального аспекту чи мотивації, однак у будь-якому
зґвалтуванні агресивні компоненти настільки переважають, що сексуальність самого акту відходить на другий
план.
Грос, Берджес і Холмстром – психолог, медична сестра
і соціолог – вивчали 133 ґвалтівників і 92 жертви, щоб
ліпше зрозуміти динаміку розвитку всього процесу. Вони
дійшли висновку, що акт насильства може здійснюватися:
- Зовсім холоднокровно. У цьому разі злочинець
погрожує жертві зброєю чи силою, а зґвалтування
для нього є засобом переконати себе у власній силі
і сексуальній повноцінності.
- Другий тип – зґвалтування в стані гніву. До насильства такого типу часто мотивують бажання
відімстити і покарати, спрямовані не проти цієї
жертви, а проти жінок взагалі. Таке зґвалтування
не приносить великого сексуального задоволення
чи не дає його зовсім.
- Садистське зґвалтування, при якому сексуальність
і агресивність поєднуються, головним джерелом
задоволення для ґвалтівника є страждання, яке
відчуває жертва. Жертву такого типу зґвалтування
катують чи свідомо наносять травми, пропалюючи
сигаретою шкіру і т.д. В екстремальних випадках
садистичне зґвалтування закінчується садистським
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вбивством із нанесенням жертві страшних пошкоджень.
За оцінкою Гроса, садистичне зґвалтування становить
5%, зґвалтування в стані гніву – 40%, а холоднокровне – 55%.
Додаткову інформацію про психологічний образ
ґвалтівника отримано на підставі двох досліджень
(Абелетал, Барбері, Маршалл, Лентьєр). В кожному з них
групу ґвалтівників порівнювали з контрольною групою
чоловіків, які не чинили насильства, оцінюючи в них
ерекцію під час прослуховування сцен зґвалтування і
сексуальних зносин при згоді партнерів. Як виявили два
дослідження, під час прослуховування сцен зґвалтування
у ґвалтівників відбувалася ерекція, а у чоловіків з
контрольної групи цього не спостерігалося. Під час прослуховування другої плівки реакція обох груп була однакова.
Варто зазначити, що прослуховування записів з примусовим чи жорстоким сексом не викликало у ґвалтівників
сильнішого збудження, ніж сцени добровільного сексуального контакту. Ці дані дають змогу вважати, що у
неґвалтівників, можливо, є внутрішні регулятори, наприклад, страх чи здатність поставити себе на місце жертви, які придушують виникнення збудження при сценах
зґвалтування, тоді як ґвалтівники або не мають таких
регуляторів, або навчилися упокорювати їх. Також варто
зазначити, що висновки з цих досліджень були зроблені
на підставі вивчення невеликої групи злочинців.
Серед причин, що характеризують внутрішні
стимули особи, яка здатна вчинити сексуальне насильство, можна виділити такі.
• Особливості уявлення особи про себе (ґвалтівник
«стверджує себе як особистість, чи відчуває себе
справжнім господарем становища», підкоряє іншу
людину, не приймає себе таким, яким сам собі
уявляє чи прагне змінити власні уявлення про себе
і підвищити рівень самоприйняття).
• Виконання захисного завдання (може бути низька
самооцінка, реакція на загрозу та приниження). За
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оцінкою психологів, ґвалтівник виглядає грізним і
навіює панічний страх до зґвалтування, але, досягнувши свого, виглядає нікчемним. До сексуального
насильства вдаються ті, хто слабкіший, морально
пригнічений.
• Прагнення підтвердити право на своє існування в
соціальному оточенні (в юнацькому віці агресія, залежно від складності взаємовідносин у мікросередовищі
є певним показником соціалізації індивіда.
Застосовуючи сексуальне насильство, орієнтуються
на жорсткі вимоги мікрогрупи, які можуть «прийняти
за свого» тільки після виконання обряду посвяти).
• Потяг до сексуального насильства (навіть усвідомлюючи аморальність своєї поведінки, такі люди не
можуть нічого з собою зробити).
Згідно з твердженнями багатьох авторів (Ю. Антонян,
Р. Назгаідзе, А. Ткаченко) сексуальними злочинцями не
народжуються, ними стають.
Серед головних ознак психічних проявів у людей,
які вчинили сексуальне насильство, увиразнюються
такі.
• Психічні аномалії, які заважають розвитку адекватних статевих установок (відчуття ущербності,
суб’єктивно-спотворене сприйняття жінок як
загрозливої рушійної сили).
• Межові психічні розлади, які заважають налагодженню нормальних соціальних відносин з представниками іншої статі (дефекти мислення і мови,
малий запас слів і знань тощо).
• Порушення психіки, слабкі вольові механізми, які
часто приводять до спонтанного прояву агресії.
• Схильність до навіювання (особливо в групових
зґвалтуваннях. Легко втягнути таких людей, враховуючи, що самі вони іншим шляхом не можуть
задовольнити свої сексуальні потреби).
Серед ознак, які дають підстави вважати, що ця лю341
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дина здатна в певний момент вчинити сексуальне насильство, належать такі:
• наявність у сім’ї душевнохворих, алкоголізм чи
наркоманія батьків;
• брак нагляду вдома і в школі, регулярне вживання
в підлітковому віці алкоголю чи наркотиків;
• вчинення в юнацькому віці та дитинстві сексуальних проступків, болісне чи надмірне виявлення
інтересу до статевого життя;
• істеричні прояви, жорстокість, емоційна тупість;
• слабоумство;
• значна педагогічна запущеність, яка заважає налагодженню нормальних зв’язків і відносин з представниками іншої статі;
• гіперсексуальність, перверсивні (збочені) сексуальні
дії, за які з певних причин не застосували
кримінально-правові заходи;
• насильницькі дії, в тім числі зовнішньо невмотивовані, які охоплюють деякі сексуальні моменти і т.д.
До людей, які здатні вчинити сексуальні злочини, можна зачислити:
• засуджених раніше за подібні діяння і звільнених
з місць позбавлення волі;
• тих, які виявляють підозрілий інтерес до малолітніх
дівчат чи дівчат-підлітків;
• хамовитих, тих, які пристають у громадських
місцях до жінок;
• тих, кого не притягували до кримінальної
відповідальності за зґвалтування через відсутність
скарг з боку жертви;
• тих, які мають психічні аномалії;
• тих, хто брав участь у воєнних діях «гарячих точок».
Серед причин статевого насильства, зумовлених
зовнішніми чинниками, виділяють:
• зростаючий відсоток неодружених серед молоді і
тенденція до підвищення кількості розлучень;
• наявність неузгодженості між подружжям,
сексуальні дисгармонії;
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•

безкарність, слабка правова робота, некомпетентність
керівництва та навколишніх у визначенні фактів
правопорушення.
Виникає логічне запитання: чи можна «вилікувати»
ґвалтівника від його патологічної пристрасті або звички?
На жаль, 3/4 засуджених повторюють свій злочин. За
даними американських психологів, лише психотерапія
(без застосування фармакологічних препаратів) не дає
результатів. Єдиними ліками, які здатні вплинути на
патологічну пристрасть ґвалтівників, виявився блокатор
андрогенів (чоловічих статевих грмонів) Депо-провера,
який давав ефект лише на час прийому препарату1.
Крім того, цей препарат не вибірковий у своїй дії – він
пригнічує статевий потяг загалом, а не патологічні виявлення. Як було зазначено вище, причини більшості
злочинів, які містили сексуальне насильство, не сексуального, а психологічного характеру. Тому застосування
блокатора андрогенів не надто ефективне і порушує права
людини.

Психологічні заходи з протистояння
сексуальному насильству
Ïідсумовуючи, варто зазначити, що причини

сексуального насильства мають передусім психологічну
природу, тому психологічний аспект визначальний у
запобіганні будь-якого насилля над особистістю, сексуального зокрема. Ці причини укорінені в індивідуальних
особливостях насильника (психологічно неблагополучної
особистості), та у викривлених групових цінностях
– патріархальних пережитках посттоталітарного
суспільства. Пережитки – це ганебний побічний ефект
гендерної стратифікації суспільства, один із антигуманних її наслідків.
1

Мастерс У. Основы сексологи / У. Мастерс, В. Джонсон, Р. Коллодни. –
М. : Мир, 1998. – С. 448.
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З огляду на психологічну спричиненість сексуального
насильства перспективною є психологічна робота з цією
проблемою, яка повинна охоплювати:
1) психологічно-просвітницьку роботу, інформування
широкого загалу про сексуальне насильство, його
причини та наслідки;
2) просвітницьку роботу з гендерної проблематики;
3) профілактичні заходи, спрямовані на роботу з
потенційними насильниками та потенційними
жертвами. Вони можуть бути груповими або
індивідуальними. Групові, очевидно, – це тренінги,
які можуть допомогти навчитись налагоджувати міжособистісні стосунки, виявити внутрішні
проблеми і подолати їх (бажано з застосуванням
індивідуальних консультацій);
4) психологічна допомога жертвам сексуального насильства (консультації, психокорекційні заходи,
психотерапія, тренінги);
5) психологічна робота з ґвалтівниками у місцях
позбавлення волі, спрямована на психологічну
корекцію внутрішніх спонук до насильства. Цей
вид роботи може мати труднощі, пов’язані з
обов’язковою добровільністю «психологічного втручання». Також психологічна робота може мати результат лише у тому випадку, якщо сам клієнт готовий працювати (вмотивований змінити щось у
своєму житті, змінитись сам або бодай переглянути
своє ставлення до чогось).
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доцент кафедри психології Львівського національного університету
імені Івана Франка. Кандидатська дисертація: «Розвиток креативності
у молодших школярів із порушеними соціальними зв’язками» (2005).
Наукові зацікавлення: творча особистість, креативність, арт-терапія,
самопізнання і самовдосконалення особистості, пізнавальні процеси,
психологія дітей з особливими потребами.
Кон т а к т: elpis_lviv@mail.ru
П а р а г р а ф : Поняття маргінальності в етнопсихології
Партико Тетяна Борисівна – кандидат психологічних наук, доцент; доцент кафедри психології Львівського національного університету
імені Івана Франка. Кандидатська дисертація: «Критичні інтервали
відображення часу людиною» (1982). Наукові зацікавлення: проблеми
особистісної свободи людини, вікова психологія, психологія розвитку,
психологія обдарованості, психологія релігії, геронтопсихологія.
Кон т а к т: partyko_tet@yahoo.com.
Параграф: Предмет психології як проблема наукового дослідження,
Психологічні аспекти академічної саморегуляції першокурсників.
Турецька Христина Іванівна – кандидат психологічних наук,
асистент кафедри психології Львівського національного університету
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імені Івана Франка. Кандидатська дисертація: «Особистісна
ідентичність схильних до Інтернет-залежності осіб» (2011). Наукові
зацікавлення: ідентичність особистості, активність особистості в
Інтернет-середовищі; сучасні напрями зарубіжної психології, клінічна
психологія, патопсихологія.
Кон т а к т: khrystja@gmail.com.
Параграф: Розуміння особистісної ідентичності у психодинамічній
парадигмі.
Чолій Софія Мирославівна – кандидат психологічних наук, асистент кафедри психології Львівського національного університету імені
Івана Франка. Кандидатська дисертація: «Мотивація участі молоді в
діяльності громадських організацій» (2011). Наукові зацікавлення: громадська та політична активність особистості, мотивація волонтерської
діяльності, соціально-психологічні проблеми молоді.
Кон т а к т: sofi_zhuk@hotmail.com.
Параграф: Соціальна активність людини в громадсько-політичній
сфері.
Широка Анастасія Олександрівна – кандидат психологічних наук, асистент кафедри психології педагогіки і соціального
управління Національного університету «Львівська політехніка».
Кандидатська дисертація: «Психологічні особливості сепарації в
дочірньо-материнських стосунках» (2011). Наукові зацікавлення:
дитячо-батьківські стосунки.
Кон т а к т: sudylovska@ukr.net.
П а р а г р а ф : Процес сепарації в дитячо-батьківських стосунках у
період дорослішання як психологічна проблема.
Штепа Олена Станіславівна – кандидат психологічних наук, доцент; доцент кафедри психології філософського факультету Львівського
національного університету імені Івана Франка. Кандидатська
дисертація: «Диспозиційна модель особистісної зрілості» (2006). Наукові
зацікавлення: мотивація поведінки та навчання, особистісна зрілість,
самоменеджмент, психологічні ресурси особистості.
Кон т а к т: helenwillow3@gmail.com.
П а р а г р а ф : Самоменеджмент як технологія самоорганізування
особистості.
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