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ПЕРЕДМОВА 

 
 
Продуктивна розробка психологічних проблем особистісного 

розвитку виявляється неможливою без звернення до питання внут-
рішнього світу людини. З іншого боку, аналіз засвідчує, що спроби 
дослідити і зрозуміти психологічні особливості внутрішнього світу, 
його структуру і динаміку є недостатньо результативними, якщо при 
цьому відбувається ігнорування аспекту розвитку, становлення 
особистості як носія свого внутрішнього світу. 

Ця недостатність наукового підходу значною мірою відбива-
ється у сфері педагогічній. Фактична відмова вчителів і вихователів 
від діалогу з дитиною, відсутність дійсної уваги до її дійсних пере-
живань і поглядів призводить до низької результативності навчальних 
і виховних зусиль. Все, що становить власне особистісну внутрішню 
природу дитини, залишається осторонь педагогічних технологій, які, 
при всій їх сучасній оснащеності, є частковими і виключно стимул-
реактивними. Педагогічний процес залишається адептом віри у те, що 
розвиток особистості визначається і скеровується не нею самою (не 
обов’язково свідомо), а виключно біологічними і соціальними факто-
рами. Сама ця віра і слідування їй педагогів зумовлює їх фактичне 
протистояння у взаємодії з дитиною. 

І хоча у психології давно відоме методологічне положення про 
те, що суттєвою ознакою і необхідним атрибутом особистісного роз-
витку є перетворення людини на суб’єкта формування власного 
внутрішнього світу (Л.І. Анциферова, К.А. Абульханова-Славська, 
С.Л. Рубінштейн), до останнього часу в такому формулюванні дана 
проблема фактично не ставилася. Її актуалізація пов’язана із загост-
ренням важливих суперечностей психологічного пізнання, які стають 
все більш очевидними по мірі накопичення емпіричних фактів, 
особливо у зв’язку з розвитком психологічної практики. 

Зокрема, виявляється недостатнім і малоефективним зосеред-
жувати дослідницькі зусилля на вивченні факторів, що зумовлюють і 
визначають розвиток психічного. Традиційне виокремлення біологіч-
них і соціальних детермінант становлення особистості та їх довге і 
ретельне вивчення серйозно збагатило психологічну науку, але 
виявилося водночас і обмеженим. По-перше, увага зсувалася з власне 



 6

психіки й особистості на дослідження тих явищ, які є непсихічними за 
своєю природою, а по-друге, з’являється все більше наукових фактів, 
згідно з якими особистісний розвиток насправді не детермінується ні 
соціально, ні біологічно, а само-детермінується. 

Ці факти стають важливим стимулом підвищення інтересу до 
внутрішнього світу людини, який не можна розглядати як такий, що 
виникає в процесі відображення світу зовнішнього. Уже те, що 
людині властиво змінювати зовнішній світ, беззаперечно відкидає 
розуміння відображення як сутнісної особливості внутрішнього світу, 
психіки в цілому, хоча уявлення про це укоренилося у вітчизняній 
психології у вигляді одного з методологічних підґрунть наукового 
пошуку. Йдеться саме про вихідну методологему: те, що внутрішній 
світ відображає світ зовнішній, є беззаперечним фактом, але сама 
наявність внутрішнього світу, його природа цим фактом не зумовлю-
ється. Швидше такою сутнісною характеристикою наділена „пород-
жуюча функція” внутрішнього світу. 

Інше протиріччя зумовлене загостренням розбіжності між праг-
ненням науковців отримати інтегровані знання про розвиток особис-
тості як цілісності і реальним процесом дослідження, який пов’язаний 
зі все більшим розчленуванням цієї цілісності на окремі елементи, 
виокремленні дуже часто штучно, за логікою розгортання дослід-
ницької роботи, а не за логікою самого об’єкту вивчення. У цьому 
сенсі і увага до внутрішнього світу людини як об’єкту наукового 
вивчення зумовить серйозний перегляд методів дослідження і окре-
мих дослідницьких процедур. Адже зрозуміло, що стимул-реактивна 
парадигма (яка, насправді, зараз охоплює всі методичні напрями 
психології) є абсолютно непридатною для вирішення таких завдань. 
Дійсні знання про внутрішні переживання можна отримати не у виг-
ляді реакції на стимул (яким би він не був), а лише як акцію – тобто 
вільний вияв самої особистості. Отже, стимул-реактивний принцип 
повинен бути змінений на принцип діалогізму, і слід зазначити, що 
досвід практичної психології дозволяє вести серйозний пошук у 
цьому напрямі. Зокрема, наратив як новий світ, створений людиною, 
може розглядатися як особлива структура, що несе в собі значний 
об’єм інформації про внутрішні переживання і процеси суб’єкта. 

Істотним і малодослідженим є аспект авторства людини щодо 
власного внутрішнього світу. Адже положення про особистість як 
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суб’єкта формування свого внутрішнього світу в даний час не 
наповнене ніяким емпіричним змістом. Яка природа цієї активності, 
яке її реальне спрямування, про які механізми і процеси йдеться – 
залишається не дослідженим. Цей аспект може бути експлікований як 
проблема упорядкованості – неупорядкованості (структурованості–
неструктурованості) внутрішнього світу і ролі особистості в цьому 
процесі. Існуючі в науці дані щодо внутрішніх форм (структур 
психіки) не спроможні відповісти на дані питання, оскільки вони є 
відокремленими і доволі умоглядними (гештальтпсихологія, когні-
тивна психологія, теорія Ж.Піаже тощо). 

У контексті розуміння внутрішнього світу як цілісного психо-
логічного утворення, яке формується самою людиною, а з іншого 
боку – зумовлює її внутрішню інтенціональність і саморозвиток, 
можуть бути змінені уявлення щодо механізмів і рушійних сил осо-
бистісного розвитку, зокрема, в ранньому онтогенезі. Явище само-
детермінованості становлення особистості не може визначатися лише 
біологічними та соціальними факторами чи їх взаємодією. Слід очіку-
вати наявності інших детермінант, зокрема, духовності. З цієї позиції 
можна попередньо говорити про духовну складову особистісного 
розвитку і, взагалі, про те, що проблема духовності повинна експліку-
ватися в психології внутрішнього світу особистості, що розвивається. 

Нарешті, запропонована форма постановки проблеми дозволить 
отримати нові ракурси дослідження глобальної психологічної проб-
леми співвідношення свідомого і несвідомого в межах цілісності, 
якою є внутрішній світ особистості. 

Таким чином, як у теоретичному, так і в практичному сенсах 
дослідження внутрішнього світу та його структурування в контексті 
особистісного розвитку виявляється змістовним і актуальним. 

Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури показує, що у пря-
мій постановці проблема структурування внутрішнього світу в 
процесі особистісного розвитку не розроблялася. У суміжних напря-
мах досліджень в галузі вікової психології, психології особистості та 
загальної психології висвітлювалися окремі аспекти цієї проблеми, 
які можна об’єднати в такі основні блоки. 

У межах вікової психології особистісні аспекти розвитку пси-
хіки завжди викликали підвищену увагу дослідників. Так, в роботах 
Л.С.Виготського, Л.І.Божович, О.В.Запорожця та ін. розкриваються 
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особливості формування особистості як міжфункціональної „системи 
систем”, доводиться її відпочатковість і цілісність. Дослідники звер-
тали увагу на особливості формування внутрішньої позиції дитячої 
особистості, підкреслювали значення переживань, самосвідомості, 
спрямованості особистості у процесі її розвитку. А.Валлон довів 
наступність розвитку особистості, коли кожна наступна фаза є вод-
ночас продовженням і запереченням попередньої. І.А.Сікорський 
намагався розкрити психологічний механізм формування особистіс-
них переживань у ранньому онтогенезі; В.Штерн доводив, що 
особистісний розвиток не є своєрідним підсумком і сумою розвитку 
окремих психічних процесів, а являє собою своєрідну „надбудову” 
над ними і розвивається як цілісність іншого порядку. 

Дещо інші аспекти даної проблеми розглядалися в роботах, у 
котрих акцент робився на аналізі міжособової взаємодії. Так, Саллівен 
переконливо показав, що шлях формування початкових внутрішніх 
переживань дитини пролягає в площині інтимної взаємодії її з близь-
кими дорослими. Важливо зазначити, що в роботах автора зроблена 
вдала спроба розкрити дійсні психологічні механізми цього процесу. 
У роботах Д.Стерна, побудованих на підставі аналізу численних 
емпіричних даних, доводиться, що початковим етапом формування 
внутрішнього світу є ранній онтогенез (немовлячий вік), наводяться 
переконливі емпіричні дані та їх узагальнення. Розробляючи методо-
логічні положення культурно-історичної теорії, Д.Б.Ельконін форму-
лює положення, яке для нашого дослідження є фундаментальним. 
Вчений доводить, що психологічні новоутворення як своєрідні скла-
дові внутрішнього світу з’являються за умови не стільки діяльнісної 
активності, скільки особливих особистісних взаємостосунків з 
дорослими, які, в силу їх фундаментальної значущості, Д.Б.Ельконін 
називає „породжуючим відношенням”. Попередній аналіз засвідчує, 
що йдеться про стосунки, вибудовані на основі діалогу, в тому його 
розумінні, яке зустрічаємо у М.М.Бахтіна, М.Бубера, Л.С.Вигот-
ського, В.С.Біблєра, Г.О.Балла та ін. 

У контексті досліджуваної проблеми цікавим і змістовним уяв-
ляється аспект розвитку, що виступає центральним для українських 
дослідників, маючи на увазі напрям, що розробляє С.Д.Максименко. 
Використання генетико-моделюючого методу дозволило досліджу-
вати особистість як цілісність, що само-розвивається. У теоретичних 



 9

дослідженнях С.Д.Максименка доводиться безперервність існування і 
розвитку особи і виокремлюється особистісний характер людської 
психіки і її становлення, що підтверджує відому тезу С.Л.Рубін-
штейна про особистісність психіки людини. 

У просторі психології особистості увага до проблематики внут-
рішнього світу є традиційно високою. У вітчизняній традиції це 
стосується, перш за все, теоретичних положень С.Л.Рубінштейна про 
взаємостосунки людини і світу. Важливі висновки зроблені Л.І.Анци-
феровою відносно того, що людина в своєму становленні обов’язково 
виступає суб’єктом формування власного внутрішнього світу; суттє-
вим уявляються теоретичні і експериментальні результати О.В.Бруш-
линського стосовно суб’єктності людської істоти та принципів 
цілісності і недиз’юнктивності психічного розвитку, а також форму-
вання уявлень про постійність процесу особистісного розвитку, а не 
існування його лише при зміні вікових періодів. 

У зарубіжній психології особистості внутрішній світ виступає 
особливо важливим предметом, передусім, в екзистенціальній та 
гуманістичній психології. Слід відмітити тут положення Р.Мея про 
реальність внутрішнього світу (що співзвучно з філософськими 
поглядами С.Л.Франка). важливі доробки в контексті життєвого 
смислу існування зроблені В.Франклом, А.Ленгле та ін. Істотно, що в 
теоретичних побудовах В.Франкла зафіксовано механізм формування 
специфічних цілісних структур внутрішнього світу людини, системо-
створюючим фактором яких виступає сенс існування. Аналіз відмічає 
значну схожість екзистенціально-гуманістичних побудов сучасної 
західної психології з філософсько-психологічною традицією росій-
ської філософії XIX – початку XX сторіччя. Ідеї щодо духовних 
підвалин внутрішнього світу, його реальності, переживань як своє-
рідних одиниць цього світу, його цілісного характеру висловлювалися 
В.Соловйовим, М.Лосським, М.Бердяєвим, С.Франком, П.Флорен-
ським, А.Ільїним та ін. 

У контексті нашого інтересу необхідно, однак, відзначити, що 
перелічені ідеї і здобутки практично зовсім не враховують явище 
онтогенетичного розвитку, орієнтуючись на дорослу, зрілу особис-
тість, чим переривають наступність і недиз’юнктивність особистіс-
ного становлення як природного цілісного акту. 

В аспекті формування (структурування) внутрішнього світу лю-
дини цікавими уявляються дослідження в межах гештальтпсихології 
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(перш за все, – Коффка), когнітивної психології (Найссер та ін.) та 
генетичні ідеї Ж.Піаже. Сама наявність організованих когнітивних 
структур у психіці людини, їх „взаємодія” із зовнішнім світом вик-
ликають серйозний інтерес. Однак, на наш погляд, потребує глибо-
кого аналізу аспект „чисто когнітивної природи” цих структур. 
Зазначимо також, що якщо будова структур досліджена у вказаних 
напрямах емпірично, то їх динаміка, розвиток уявляються авторами 
лише умоглядно. 

Таким чином, в результаті аналізу було визначено важливу, 
таку, що вимагає свого розв’язання, теоретико-методологічну і прак-
тичну наукову проблему. Вона полягає у з’ясуванні психологічних 
механізмів структурування внутрішнього світу людиною в процесі 
особистісного розвитку, дослідженні психологічної природи цілісних 
структурно-динамічних утворень внутрішнього світу, визначенні ролі 
суб’єкта саморозвитку в цьому процесі. Цьому, власне, і присвячена 
книжка. 

 

Автор щиро дякує своїм вчителям, колегам, співробітникам 
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Розділ І. 

Методологічні засади вивчення внутрішнього світу 
людини та його структурування 

 
 

1.1. Про психіку та її наукове дослідження 
 

„…психічне життя характеризується перервами, відсутністю 
постійного і неперервного зв’язку між його елементами, зникненням і 
появою знову цих елементів” [123, 134]. Згоджуючись, частково, з 
цим твердженням Л.С.Виготського, слід, однак, мати на увазі, його 
деяку поверховість, що пояснюється, на наш погляд, публіцистичною 
спрямованістю думки автора. Насправді, дуже важко собі уявити 
функціонування здорової психіки таким чином, як тут описано, 
швидше, мова йде про патологію. Дуже істотною є „точка відліку”: 
Виготський хоче сказати (і про це – контекст цієї частини роботи), що 
з точки зору природничих витоків, природничо-наукового детермі-
нізму, психічне в його структурі і функціонуванні – може виглядати 
таким, складати таке враження. Водночас, очевидність і факти (а це 
ніяк не можна скидати з рахунку) говорять про зворотнє, а саме: не 
дивлячись на цю уявну непостійність, перервність, неструктурова-
ність і нелогічність психіки, поведінка, світосприйняття, провідні 
переживання психічно здорової людини відзначаються упорядко-
ваністю, послідовністю і логічною вибудованістю. Принаймні, в 
цілому (ми не можемо тут відкинути і тих фактів, що в житті людини 
дійсно існують періоди (швидше, – моменти), коли виникають гострі 
й різні, передусім, афективної природи, спалахи і переходи, але… не 
вони все ж складають суттєву реальну картину). Таким чином, пси-
хіка не має послідовної логічності й упорядкованості з позиції 
природного детермінізму, але вона, безумовно, має і логічність, і 
послідовність, і передбачуваність, тільки логіка тут інша. І завдання, 
власне і полягає в тому, щоб її визначити. 

В цитованій роботі Л.С.Виготський, з нашої точки зору, робить 
чи не найбільш кардинальний методологічний крок в напрямку 
визначення предмету психології. І можна лише дивуватися тому, що 
цей крок залишився, практично, поза увагою дослідників. Показовим 
є рух думки Виготського, який спробуємо зрозуміти, а отже – ввійти в 
діалогічне сполучання з думкою автора, а не просто впевнитися в 
співпаданні (або – неспівпаданні) висловлених ним думок з своїми, 



 12

або ж загальноприйнятим твердженням щодо позиції Виготського 
взагалі. 

Але спочатку повернемось до цитованої думки. В іншій роботі 
того ж періоду („Діагностика розвитку і педологічна клініка важкого 
дитинства”), Л.С.Виготський повною мірою розвінчує цю вдавану 
„відсутність логіки”, і в дуже показовому плані. Говорячи про зав-
дання змістовної діагностики особистості ненормальної дитини, 
Виготський зазначає: „розгадати зв'язок і відношення динамічної 
залежності, що лежать в підґрунті складної структури особистості 
ненормальної дитини, – означає зрозуміти внутрішню логіку цієї 
структури” (підкреслено нами – М.П.) [106, 297]. І далі, описуючи 
погляди Кречмера, ще яскравіше: „Поведінка шизофреника є без-
глуздою такою ж мірою, як ієрогліфи єгиптян, доки вони були 
незрозумілими… слід оволодівати цим жаргоном і перекладати його 
на зрозумілу мову. Тоді відкриються осмислені зв'язки і комплексні 
впливи, які часто не різко відрізняються від провідних утворень у 
невротиків. Це саме повною мірою відноситься до будь-якого роз-
витку ненормальної дитини” [106, 298]. Наводячи численні вислови 
відомих психіатрів, Виготський врешті-решт доводить, що навіть у 
випадках межевих з життям порушень мозку і повної, здавалося б, 
руйнації психіки у глибоких шизофреніків, поведінка, як не дивно, 
завжди залишається упорядкованою! Правда, зрозуміти влаштування 
цієї упорядкованості дуже складно. Але для нас головним тут є те, що 
дуже яскраво висловлена ідея „все ж таки існування” логіки і при-
чинності самої психіки, навіть у випадках її кардинальних порушень. 
Проблема, повторимо, власне в тому, що ця упорядкована логічність 
(або – логічна упорядкованість) – своя власна, і мова має йти про 
само-детермінацію, само-організацію, само-розвиток. Але просто кон-
статувати це – означає „перетворити проблему на постулат” і тільки… 
Та й постулат цей виявляється занадто слабеньким: перераховані 
красиві терміни є своєрідним витвором нашої фантазії, який хоч і 
дуже схожий на правду, але не допомагає розумінню закономірностей 
психіки, тонко підміняючи це розуміння уявним… Щоб була 
адекватніше сприйнята ця думка, зазначимо, що в історії науки такі 
випадки не є рідкістю. Скажімо, зі шкільних підручників біології ми 
знаємо основні вузлові моменти широкої дискусії щодо походження 
життя. Ця захоплююча епопея, яка включала численні експеримен-
тальні дослідження, суперечки, мисленнєві експерименти, фундамен-
тальні трактати, була закінчена Луї Пастером, який дуже доказово на 
матеріалі емпіричному довів, що в сучасних умовах на Землі живе з 
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неживого виникнути не може, крапка. Сперечатися з фактами, багато 
разів і в різних умовах перевіреними і повтореними, не було ніякого 
сенсу, але проблема лишилася і не втратила, на той час, гостроти. 
Чому? Тому що, насправді, вона зачіпала найбільш ґрунтовні філо-
софсько-світоглядні витоки людської думки: ідея еволюції живої 
природи стала панівною і люди зупинилися перед кардинально 
важливим питанням – чи розповсюджується ця ідея поступового і 
закономірного розвитку на відношення неживої і живої матерії. 
Іншими словами, згідно еволюційного світогляду, нежива матерія 
(більш проста) в процесі свого існування повинна виступити почат-
ком і рушієм появи внутрі себе (із себе) більш складних форм 
існування, власне – життя як такого. Якщо цей перехід (неживого в 
живе) вдасться емпірично довести (зафіксувати, змоделювати, відтво-
рити), це буде означати вірність панівного погляду на світовлашту-
вання в цілому (отже, йшлося, ні мало, ні багато – про підвалини 
людської думки). Якщо не вдасться – треба шукати іншу методоло-
гему. Довести це, повторимо, не вдалося, натомість, вдалося довести 
зворотнє. Фактично, результати дослідів Пастера можна було розгля-
дати як такі, що доводили непридатність ідеї еволюції до глобального 
співвідношення „неживе – живе”. І цим ці результати були небезпечні, 
оскільки посягали на стійкість людського розуму. В цій ситуації, щоб 
зберегти світогляд, треба або повертатися в звичне лоно релігії і 
віддати Богу – Богове, або взагалі відмовитися від розробки проб-
леми, пославшись на її передчасність і „захистившись” заявами про 
те, що нехай спочатку ми назбираємо інший, великий емпіричний 
матеріал, який колись потім (не скоро), але дасть-таки змогу зробити 
інші узагальнення. Обидва ці „або” фактично є одним – вони 
„заколисують” розум, заспокоюють і, в той же час, зупиняють власне 
наукову думку. Адже наука, і це є її найсуттєвіша ознака – для того й 
існує, і тому так і називається, щоб – розуміти (трішечки огрубляючи, 
можна сказати, що наука не може зупинятися і перед Богом – вона 
повинна прагнути зрозуміти і Його! А не – лише визнавати, або лише 
відкинути). Але наукова думка в цій ситуації змогла захиститися 
знову-таки через „перетворення проблеми в постулат”. Були висунуті, 
як відомо, дві гіпотези (отже – підміна знання уявою), які відповідали 
двом суттєвим критеріям – вони були достатньо правдоподібними і їх 
не можна було емпірично перевірити, причому, і це дуже важливо, 
залишилась надія такої перевірки. Одна з гіпотез приписується 
академіку В.І.Вернадському, хоча, насправді, є дуже спрощено-урив-
чато-примітизованою формою з його дійсно глобально-глибоких уяв-
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лень. Це – гіпотеза про „космічне походження життя” (фраза дійсно 
В.І.Вернадського), яке, буцімто, було закинуто на Землю (саме 
останнє – залишається „в голові” як схема, і цілком правдоподібна, та 
ще й така, що породжує багато цікавих фантазій щодо зелених 
чоловічків у НЛО). 

Друга, менш екзотична, гіпотеза академіка Опаріна, сутність 
якої полягає в тому, що колись дуже давно на Землі були принципово 
інші умови (фізико-хімічні), за яких цілком міг здійснитися перехід 
живого в неживе. Її позитиви, порівняно з попередньою, полягали в 
тому, що – ніякої екзотики, ніяких НЛО, цілком матеріальне, „зазем-
лене” тлумачення, що майже ідеально вписувалось в панівний в країні 
матеріалістичний світогляд. І дуже суттєво – деякі (це дуже важливо, 
що саме – деякі) уявлення Опаріна ніби підтверджувалися емпірично 
(Мюллер зміг добитися реакції синтезу в колбі великих молекул 
(правда, не макромолекул, але ж – це тільки поки що…) з маленьких, 
за фізичних умов, які на думку Опаріна (зверніть увагу – знову тонке 
вплітання уявного в реальне), колись могли бути на Землі. 

Обидві гіпотези ні на міліметр не поколивали результати 
дослідів Пастера, і не відповіли на поставлене питання. Але вони ніби 
перевели це питання в іншу площину і породили надію. Адже ясно, 
що в випадку „занесення” життя на Землю, питання про його 
походження з неживого взагалі-то залишається відкритим, але тепер є 
надія, що ми взнаємо звідки його занесли, і коли потрапимо туди – 
можливо, зможемо відповісти. З іншого боку, ясно, що ми ніколи не 
зможемо відтворити Землю в тому стані, коли на ній, на думку 
Опаріна, могло зародитися життя… але, можливо, колись ми знай-
демо іншу планету в такому стані і дослідимо.. Отже, перетворивши 
проблему на постулат (два постулати) наука „зберегла обличчя” і 
просто, і доказово відсунула проблему на невизначений термін (це 
дуже нагадує те, що відбувається, коли маленька дитина просить 
купити іграшку, а мама говорить „завтра”. А дитина психологічно ще 
не знає, про що власне сказала мама, для неї „завтра” в цьому сенсі – 
не існує. Але є надія – адже слово „куплю” сказано). Завдяки, голов-
ним чином, цим двом гіпотезам, авторитету їх авторів (були й інші, 
але набагато менш серйозні), питання залишилось в межах науки, але 
вивчатися перестало, втративши і актуальність, і перспективність. З 
тих часів кардинально важлива і дуже цікава проблема переходу в 
системі „неживе ↔ живе”, як наукова проблема навіть не розгля-
дається. В цьому є гарні сторони: можна (і треба) спрямувати зусилля 
на потрібні і цільові дослідження живого – окремо, неживого – 
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окремо, це по-перше. А по-друге, дуже важливим є факт збереження 
ґрунтовних уявлень людини про світ (того, що Г.Олпорт назвав 
„життєвою філософією” [333]): про складне і просте, про те, що перше 
– з другого (поступово чи стрибком, це вже не так важливо), про те, 
що світ є не створеним кимось, а існуючим по власним законам і т.д. 
Отже – структура основних світоглядних уявлень людей про життя і 
не-життя не поколивалась, і це, насправді психологічно гарно (для 
людей, не для науки). Ми серйозно схильні вважати, що в біології не 
сталося того, що сталося в фізиці далеко не тільки через те, що не 
було кому яскраво і потужно відстоювати ідеї (хоча, дійсно, В.І.Вер-
надський був вченим суто „академічного” стилю, спокійним і вива-
женим, і не мав стільки однодумців і учнів, як Н.Бор, А.Ейнштейн, 
М.Резерфорд і інші). Питання і не лише в тому, що в проблематиці 
походження життя не було таких гострих тем, як скажімо, явище 
радіоактивності (хоча і це зіграло роль). Проблема, на наш погляд, 
має суто психологічний підтекст – вона близька людині, і вона наба-
гато могутніше, ніж будь-яка теорія відносності чіпає ці ґрунтовні 
„житейсько-філософські” підвалини людської долі. Наука не змогла 
зрозуміти і довести вірність основних постулатів, але вона залишила 
віру в їх правильність. Отже, основна когнітивна схема людини, або – 
структура (сказав би Коффка) залишилась надійно-неушкодженою. 
Безумовно, наука для того й існує, щоб намагатися зрозуміти, і колись 
повернеться до цієї проблеми в межах тих же постулатів, і знову 
нічого не зрозуміє… Тому що В.І.Вернадському, насправді, було що 
доводити і що відстоювати. 

Наш приклад виявився, можливо дещо занадто розгорнутим, але 
він дійсно, на наш погляд, дуже показовий. Психологія, взагалі-то, 
весь час залишає надії… В кожний період розвитку науки вони 
пов’язувались з дещо різними речами, але сутність ніколи не мінялась 
– психіка має свою логіку, свої власні закони існування, вона упоряд-
кована і колись ми зможемо її зрозуміти науково. Проблема, власне, 
завжди була пов’язана з останнім словом: науково – тобто, доказово, 
надійно, беззаперечно, з обов’язковим урахуванням того, сумного для 
психологічних досліджень, факту, що явище і сутність – речі різні, і 
отже – безпосередній досвід переживань такий знайомий і близький, 
ніяк не можна вважати за науковий факт. Психолог, який, уявімо, 
вирішив науково вивчати душу (психіку, внутрішній світ людини як 
цілісність), під дією останньої фрази цілком очевидно зануриться в 
глибокий смуток і, з іншого боку, відчує опір. Справді, що буде, 
наприклад, якщо я захочу науково вивчати переживання людиною 
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любові і зрозуміти це переживання як науковий факт? В світлі нашого 
переважаючого розуміння вимог науковості, не вийде нічого гарного. 
Наука „вимагає”, щоб це велике й складне явище ми розбили на 
частини – і ми його розіб’ємо. Наука „вимагає”, щоб ми математично 
точно виміряли ці частини і потім те, що вийде, склали між собою. 
Ми зробимо це, отримаємо якесь „дещо”, про яке внутрішній досвід 
самого дослідника ясно і неоднозначно скаже йому, що це може бути 
всим, чим завгодно, але не переживанням любові. Схема, безумовно, 
примітизована, але – діюча. Ми зараз повинні наголосити, що слово 
„вимагає” недаремно взято в лапки – питання методологічної грамот-
ності дослідника: наука насправді нічого цього не вимагає (можливо 
цього вимагає наукове відомство, але то вже інші проблеми). 
Науковість не є гальмом, як це багато хто вважає, у осягненні 
духовного світу людини. Для того, щоб бути доказовим, слід повер-
нутися до аналізу наукового світогляду В.І.Вернадського. Ми повинні 
зазначити тут, що наша увага до творчої спадщини цієї видатної 
людини не є випадковою. Також, ми даємо собі звіт в тому, що 
звернення до вченого з „чужої території” не є закономірним і може 
викликати подив і непорозуміння. Але сенс нашого звернення до 
творчості В.І.Вернадського полягає в тому, передусім, що це зовсім 
унікальна постать в науці, яка може бути взірцем віри в науку і 
ретельності та обережності дії з науковими фактами, поважливої 
уваги і досконалого знання історії наукової думки. І, з іншого боку, 
В.І.Вернадський саме на цьому грунті створив чи не найбільш рево-
люційний напрям сучасного природознавства – науку про ноосферу, і 
саме тут з’єдналися науково-методологічні позиції з серйозним 
інтересом до філософії, духовної продукції людини, в цілому. Одним 
словом, якщо психологія – наука, нас цікавить творчість В.І.Вернад-
ського, як методолога науки. І це не означає неповаги до методологів 
в психології, навпаки, це – найбільш цікаві і глибокі постаті. Але 
водночас, потрібен пошук загально-наукових методологем і в зв’язку 
з цим дуже потрібні нові ідеї в тому числі й з інших „територій”. В 
той же час, психологія, насправді, дуже широко використовує 
методологічні підвалини фізіології, генетики, з одного боку, та – 
історії і соціології – з іншого, і ніяк не можна сказати, що це їй заш-
кодило. Все ж-таки нам здається, що психології дуже не вистачає 
змістовного діалогічного методологічного контакту з іншими 
науками, і не лише гуманітарними. Можливо саме в цих контактах 
будуть зроблені нові методологічні рефлексії, які дозволять нашій 
науці зробити нові серйозні кроки в напрямі осягнення психічної 
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реальності. Ми, звісно, не говоримо про запозичення – таке вже було 
неодноразово, і ні до чого результативного не приводило. Ми гово-
римо про рефлексію. У нас, щоправда, є ще одна мета, яка пов'язана зі 
специфікою даної роботи. Численні науково-історичні, автобіогра-
фічні, епістолярні, а також психологічні дані (особливо в галузі 
гештальтпсихології [20; 93; 165] та сучасної психології творчості 
[202; 373; 538] деякою мірою відкривають нехай і дуже загальні 
внутрішньо-психологічні аспекти того загадкового акту творчості, в 
результаті якого вчений здійснює нове відкриття (формулює нову 
ідею, створює винахід і т.ін.) В подальшому ми спробуємо проана-
лізувати реальні психологічні механізми даного явища, але вже на 
даний момент можна вважати достовірним наступне. Результатом 
тривалих зусиль вченого, спрямованих на спробу зрозуміти щось 
суттєве в певній частині дійсності є виникнення у внутрішньому плані 
ясної і завершеної картини цієї частини реальності. У всякому разі, 
свідчення великих вчених (А.Ейнштейн, Д.І.Менделєєв, Н.Бор, Едісон 
та ін.), а також дослідників їх творчості [3; 254] однозначно визна-
чають, що відкриття (ідея, винахід) з’являється саме в такій формі. 
„Картина”, щоправда, зовсім не завжди є власне предметною формою 
(в сенсі – картина), вона може бути й схемою, окремими фігурами (як 
дуже яскраво – у Лобачевского або Можайського), але головне – це її 
первинна наочність і цілісна завершеність. Словесне наповнення 
(власне, о-значення) цієї „нової форми дійсності у внутрішньому 
плані”, за свідченням більшості джерел, є акція вторинна, наступна. 
Психолог Ж.Адамер наводить таке висловлювання А.Ейнштейна з 
цього приводу: „Слова, написані або проговорені, не відіграють, ма-
буть, ніякої ролі в механізмі мого мислення. Психологічними елемен-
тами мислення є деякі більше або менше ясні звуки і образи” [3, 25]. 
Те саме читаємо у В.І.Вернадського: „Інтуїція, натхнення – підґрунтя 
найвизначніших наукових відкриттів, які в подальшому спираються і 
йдуть строго логічним шляхом – не викликаються ні науковою, ні 
логічною думкою, не пов’язані зі словом і з поняттям в своїй ґенезі” 
[92, 152]. Слова починали з’являтися, коли нову думку хотілося пере-
дати іншим. Зазначимо поки що, що не так все просто „зі словами”, 
оскільки це переведення (о-значення) має крім комунікативної ще й 
зворотню, так би мовити функцію, сприяючи подальшому прояснен-
ню і добудові побаченого. Але цю значну й непросту думку ми поки 
що залишимо. 

Вираз „нова форма дійсності у внутрішньому плані” є фактично 
визначенням предмету нашого дослідження. Непросто визначитись 
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термінологічно: назвати це утворення образом було б найпростіше, 
але традиційно в психології образ тяжіє до категорії відображення. В 
даному ж випадку від образу залишається те, що йдеться про ціліс-
ність і завершеність, натомість дійсність в цій новій своїй формі у 
внутрішньому плані, зовсім не відображена, а створена. З іншого 
боку, здавалося б тут найбільш адекватним був би термін „структура”, 
і це дійсно дуже близьке за змістом означення, але нас турбує певна 
„печатка” чистої когнітивності, яка лежить на цьому понятті завдяки 
роботам гештальтпсихологів когнівного напрямку та Ж.Піаже [93; 
165; 364]. Насправді ж, мова не може йти тільки про перцептивну, 
сенсорну чи навіть інтелектуальну схему (структуру). Тому в даний 
момент, як робочий варіант, будемо вживати термін „внутрішня” 
форма (зазначимо, що в останні роки в роботах по психології твор-
чості це поняття достатньо широко використовує В.П.Зінченко [183]). 
Який зміст, попередньо, охоплює це поняття (в нашому його розумін-
ні)? Це ідеальний суб’єктивний вигляд реальності (слово реальність 
тут не є синонімом матеріальності, оскільки у вигляді такої реальності 
може виступати також відоме (звичне) абстрактне поняття, схема, 
концепція тощо, які теж як ідеальні форми знаходяться „в голові” 
дослідника). Але це не є відображення (образ) вказаної реальності. Це 
– вигляд, якого набуває об’єктивна реальність (а також – і попередньо 
відображена реальність), в процесі її активного внутрішнього 
структурування суб’єктом, який є пристрасним і зацікавленим і цією 
реальністю, і самим процесом її вивчення. Фактично, „внутрішня фор-
ма” створюється суб’єктом для отримання ним відповіді на питання, 
яке у нього виникло до певної частини реальності (об'єктивно існую-
чої, чи ідеальної, відображеної). Вона створюється відносно об’єктив-
ної (або – відображеної) реальності, але не у відповідності до неї, і не 
детермінується нею. Внутрішня форма створюється у відповідності до 
запитів і виявів суб’єкта і її створення детермінується лише ним са-
мим. Для суб’єкта вона є абсолютно реальною (набагато реальнішою, 
ніж сама об’єктивна реальність, або її ідеальне відображення). Оскіль-
ки термін „реальність” тут вживається дуже часто, слід пояснити 
більш докладно, принаймні, поки що, відносно наукового відкриття. 
Об’єктивна реальність (природа) і відпочатково, і зараз не є ні 
біологічною, ні фізичною, ні психологічною, ні історичною еtс. Ці її 
частини штучно створені людьми, якими рухав інтерес до певних 
проявів існуючого. Можна сказати, що тут ми вперше і зустрічаємось 
з „внутрішньою формою”, яка вже не є відображенням, але є створен-
ням. Причому, вона залишалась саме внутрішньою дуже довгий час, 
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адже природа сама по собі залишалась в головних своїх ознаках тією 
самою… З розвитком суспільства об’єктивна реальність ускладнилась 
і розширилась – до власне природного „додалося” соціальне. Можна 
говорити не про природу, а про об’єктивно існуючий світ. Це те, що 
нас оточує, огортає, куди ми входимо, і де живемо. Об’єктивний світ 
– природа і культура – матеріальна (все, що є зробленого людьми і 
існує як матеріальні об’єкти) і ідеальна – значення, знання в цілому, 
норми, правила еtс. Картину світу (за О.М.Леонтьєвим – образ світу) 
кожна людина створює сама у процесі вияву власних інтенцій життє-
діяльності. Він безумовно має, таким чином, творчу природу і в 
основі його – особистісні сенси (а зовсім не система речень, яка лише 
довершує цей образ в лексичній традиції тієї чи іншої культури). 
Суб’єктивність такої картини, однак, є, якщо допустимий такий 
термін, – мінімальною, оскільки сенси людини можуть не стосуватися 
тієї чи іншої частини світу як такої. Вони – життєві. Ця відображена, 
ідеальна реальність є адекватною (хоча й не тотожною) оточуючому 
світу. Виникнення підвищеного пізнавального інтересу до певної 
частини світу є виявом внутрішньо-особистісним, тобто – цілісним, а 
зовсім не лише когнітивним. Тепер ми можемо повернутися до тер-
міну „структура”. Внутрішня форма є можливістю появи структури 
(структурування) в тому сенсі, що вона, як видно пов’язана з одного 
боку, з оточуючим, а з іншого боку – з „вершинною” психікою – сен-
сами, цінностями, переживаннями тощо. Внутрішня форма, як архе-
тип К.-Г.Юнга – „пуста” і може заповнюватись, але далеко не лише 
когнітивістською інформацією. В „заповненому вигляді” вона й є 
структурою внутрішнього світу, його „одиницею”, гармонійно (або – 
дисгармонійно) суміщаючи в собі всі відділи психіки, всі її явища. 
Механізмом створення такої структури ми вважаємо переживання 
суб’єктом структурування – людину як цілісність, зокрема з включен-
ням інстанції „Я”. Відбувається переживання набутих вражень, 
підсилюється увага до об’єкту і, з іншого боку, людина починає його 
вивчати теоретично-літературно, тобто засвоюючи частину людської 
культури щодо цієї частки світу. В результаті вона переструктуровує 
ту частину образу світу, яка стосується даного аспекту і він (внут-
рішній образ) стає більш адекватним, але все ж таки відображенням 
дійсності. І це – та „друга”, ідеальна реальність, про яку йшлося. 
Лише зараз стає можливим виникнення дійсного питання як особис-
тісного акту „до світу”, якщо вченого не влаштовує існуюча реаль-
ність: вона з якихось причин починає вносити дисгармонію в за-
гально-особистісне існування. Пошук відповіді на своє питання – 



 20

складна й довга процедура, гарно описана, хоча й зовсім недостатньо 
стосовно психологічних механізмів. Але результатом цього пошуку і 
буде той новий вигляд, нова перетворена внутрішня форма реаль-
ності, яка задовольнить напругу суб’єкта на деякий час. Вона є 
реальною, оскільки має основні сутнісні риси реальності оточуючої, 
але вона вже не відображена, а створена, перетворена „під моє питан-
ня”. Це те, що в гештальтпсихології називають „гарною” структурою, 
але, наголосимо ще раз – вона зовсім не лише пізнавально-когнітивна. 
Вона – відбиток світу людини. В ній змінені „сильні” і „слабкі” сто-
рони реальності, дещо стає дуже зрозумілим, внутрішнє для мене стає 
безпосередньо сприйнятим (фактично, сутність сприймається як 
явище, з такою ж ясністю і зрозумілістю). В традиційних напрямках, 
що цікавились описаними тут процесами прийнято говорити про „по-
шук”, „знайдення” „гарної структури”. Ми ж впевнені, що це не по-
шук, а створення її, і це принципово змінює сутність проблеми. 
Прийнято також говорити про велику роль безсвідомого у відшуканні 
такої „структури”, оперуючи поняттями „інсайт”, „інтуїція” тощо. З 
цього приводу, слід зауважити, що дійсно численні спостереження і 
звіти дозволяють надійно стверджувати, що безсвідомі процеси гра-
ють значну роль на протязі всього етапу пошуку відповіді на питання. 
Іноді термін „інтуїція” визначається як миттєве створення нової завер-
шеної форми [20]. Відкриття як новий вигляд дійсності, як „перет-
ворена внутрішня форма” її залишається, таким чином, прихованим 
для науково-психологічного аналізу, оскільки ретро-реконструкція 
процесу не може вважатися достатньо достовірною процедурою. 
Саме з цим пов’язаний наш, так би мовити, прагматично-дослідниць-
кий інтерес до В.І.Вернадського. Його побудови і гіпотези являють 
собою розгорнуто-сукцесивну процесуально відкриту процедуру, і, до 
речі, саме тому, він фактично нікому і ніде не намагається пояснити 
спеціально глибинних підвалин і своєрідностей свого творчого 
методу. 

Конкретно нас буде цікавити ідея В.І.Вернадського про довіч-
ність життя, яку, як вже зазначалося, свого часу „випрямили” і „скоро-
тили” до гіпотези занесення живого на Землю з космосу. Насправді, у 
В.І.Вернадського про це є, але лише як момент, швидше, потрібний 
для відповіді на „лобове” питання – звідки? „Логічно правильна відпо-
відь на це питання, – пише вчений, – дана на початку ХІХ сторіччя…, 
коли з’явилась впевненість, що Земля знаходиться в постійному 
матеріальному спілкуванні і обміні з космічним простором, зокрема, 
що в неї постійно приходять, нею притягуються з небесних просторів 
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маленькі й великі тільця” [92, 104]. Космічні речовини постійно в 
різних формах попадають на Землю, а життя в латентному стані може 
зберігатися невизначений час і в найекстремальніших умовах. Це – 
науковий факт. Отже створюються „надзвичайно сприятливі обстави-
ни для пояснення початку життя на Землі цим шляхом” [92, 104]. Це 
пояснення – все, що залишилося від ідеї довічності життя в науковій 
спільноті, і частково ми вже встановили, чому так сталося. Сама ж 
ідея – цікава і дуже перспективна – виявилась справді неочікуваною. 
Вона дуже просто, якщо не банально звучить, зовсім не схоже на те, 
як звучали ідеї квантової фізики, або сучасні уявлення про нанотех-
нології. Але в цьому дуже притишеному звучанні – справжній виклик 
довічному світоуявленню. В.І.Вернадський точно знав, з чим зіт-
кнеться створена ним (будемо намагатись говорити в запропонованій 
тут термінології) перетворена внутрішня форма бачення проблеми 
виникнення і розвитку життя. З притаманною йому ретельністю він 
аналізує історичні витоки уявлень в цій галузі, починаючи від Арис-
тотеля. І показує, що з того часу і „назавжди” панівним і непересічним 
стало уявлення саме Аристотеля, який „допускав виникнення живого 
тіла з неживого – шляхом самодовільного зародження” [92, 87]. Дуже 
характерна і важлива деталь – ніяких спостережень і досліджень 
зроблено не було, і абіогенез, всупереч житейському досвіду людей 
був остаточно прийнятий на віру. Так продовжувалось дуже довго. 
„Лише через 2000 років після смерті Аристотеля бачимо ми нове в 
науковій постановці цього питання” [92, 88]. У 1668 році Франческо 
Реді проголосив (знову без всяких досліджень) протилежний принцип 
біогенезу „як єдину форму зародження життя” [92, 89]. Але ми вже 
знаємо, що цей принцип „не сподобався”, більше того, навіть емпі-
рично вивірені досліди Л.Пастера, як вже зазначалося, не поколивали 
принципи Аристотеля в умах людей. В.І.Вернадський резюмує: „Зараз 
ми маємо визнати, що 

1. Наукові факти не дають нам жодної вказівки на утворення 
абіогенезом (археогенезом) з неживої матерії будь-яких організмів… 

2. Всі поставлені до цього часу дослідження такого синтезу 
живого неминуче давали негативні результати. Живе не отримане з 
мертвого… 

3. …в наш час не залишилось жодного виду тварин або рослин, 
для яких можна було б допустити існування археогенезу 
(абіогенезу)…” [92, 92]. 

Звернемо увагу, В.І.Вернадський оперує емпіричними даними і 
будує, власне, наукове узагальнення. Це – одна сторона дискусії. Інша 
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її сторона – повна відсутність наукових фактів, зате є жива могутня 
ідея. Ситуація майже гумористична, залишилось Вернадському напи-
сати щось подібне… але, оскільки всі вірять і авторитет Аристотеля 
тому порука – нехай буде археогенез… (до речі так і зробив Опарін, 
просто „уявивши” якісь окремі умови, далі про це скаже і Вернад-
ський). В.І.Вернадський поступово і послідовно розгортає свою 
позицію, крім всього іншого, даючи нам можливість побачити, з чого 
ж, з якого психологічного матеріалу складається його нова внутрішня 
форма. Перше ми вже бачимо – в підґрунті її – безпосередній досвід, 
знання історії ідеї, звернення до наукових фактів. І виявляється, що 
немає ніяких фактів – ні житейських, ні наукових. Що ж є? 

Вернадський пише: „і в той же час, не дивлячись ні на що, ми 
бачимо, як невпинно відроджуються пошуки абіогенезу” [92, 12-93]. 
Чому? Вчений відповідає: „Людська душа не мириться з невдачами 
досліджень і накопиченими віковічним науковим спостереженням 
висновками. Вона шукає створеного нею явища, яке не існує в 
природі” (підкреслено нами – М.П.) [92, 93]. В іншому місці вчений 
дуже яскраво пише про це, як про безупинний потяг дослідника 
"нав’язувати свою логіку об’єкту вивчення", замість того, щоб вив-
чати і намагатися зрозуміти його, об’єкта, власну логіку. І зокрема, 
стосовно психології: „процес розвитку людської думки здійснюється 
не за законами людської логіки, а за своїми непізнаними і неперед-
бачуваними законами” [92, 221]. Загальна проблема дослідника тут – 
нездатність надійно „утриматися” в колі наукових фактів, податли-
вість до уявлень, філософських побудов, релігійних канонів, житей-
ського досвіду. Аналіз Вернадським положення справ з абіогенезом 
саме про це – з одного боку – філософські і релігійні уявлення, які не 
можна порушити емпіричним матеріалом просто за визначенням (їм 
не потрібен цей матеріал, оскільки, як зауважує вчений, „філософія не 
відповідає на питання про сутність світоустрою, вона їх ставить” 

[92]). З іншого боку – житейська логіка: „не дивлячись ні на що, лю-
дям здається, що життя повинне було колись мати свій початок” [92, 
93]. Інший, ніж – від-живого ж, просто тому, що життя з очевидністю 
має свій кінець, переходячи в неживе, і ще тому, що воно – склад-
ніше… Таким чином, перед нами, ніби, друга складова „внутрішньої 
форми” вченого: людина – істота цілісна, і в науковій творчості вона 
не може відділитися від інших сфер життя, і отже – ця нова структура 
обов'язково включатиме в себе весь комплекс (краще – ансамбль) 
психологічних складових особистості, вона не може бути виключно 
раціонально-когнітивною. В останньому випадку це буде умовна 
схема, яка нічого спільного не матиме з досліджуваним явищем. 
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Цікаво, як „поводить себе” Вернадський з цією парадоксальною 
проблемою, від якої дійсно, чесно кажучи, хочеться втікти? 

Вчений повертається до логіки об’єкту, але попередньо він 
формулює концептуальне питання „до цього об’єкту”: „Але чи існує 
логічна необхідність таких уявлень? Чи повинне життя обов’язково 
мати початок з косної матерії?” [92, 101]. 

Тут виникає необхідність межево чітко визначити позицію 
В.І.Вернадського як методолога науки і, одночасно, діючого науковця 
(останнє є, взагалі-то слушним, адже не так вже рідко ми зустрі-
чаємось з декларуванням вченим певних методологічних позицій як 
ніби-то своїх і водночас бачимо, що в реальній своїй творчості він 
зовсім і не збирається їх дотримуватись. В.І.Вернадський, в цьому 
сенсі, був постаттю еталонною щодо єдності позиції і її реалізації). В 
той же час, це виявляється важливим для нашого дослідження: базова 
методологічна позиція вченого є теж своєрідно-скороченою імпліко-
ваною структурою, з якої тільки й може сформуватися нова 
внутрішня форма. Це завдання виявляється непростим з урахуванням 
особливостей творчої спадщини вченого. В нього, визнаного чи не 
найбільш значущого методолога науки, фактично немає робіт, які 
були б спеціально присвячені тільки проблемам методології. Навіть 
широко відомі „Философские мысли натуралиста”[92], та „Труды по 
всеобщей истории науки”[91] не концептуалізовані відносно данного 
питання. Тож нижче викладене коротке уявлення є результатом 
вивчення великої кількості різних робіт автора. „Науковий світогляд”, 
„наукову методологію”, взагалі науку В.І.Вернадський вважає одним 
із видів „духовної продукції” людства: не єдиним, не головним і 
навіть не переважаючим. Водночас, ця галузь має свої особливості, 
вимоги, правила і закономірності розвитку. Цей набір „обов’язко-
востей”, за Вернадським, є постійним і його дотримання і забезпечує 
безмежні можливості наукового пізнання, з урахуванням, однак, того, 
що пізнання можливе і в інших галузях (не-наукових). 

Нам здається, в методологічних побудовах В.І.Вернадського це є 
найголовнішим – уявлення природи „іншості” наукового пізнання без 
протиставлення його іншим формам осягнення світу, але з наго-
лошенням, що коли вже мова йде про науку – слід дуже чітко 
відокремлюватись від цих інших форм. В.І.Вернадський цілком вірно 
вважає, що „завдання розуміння сутності явища” може стояти (і ре-
ально ставиться) не лише в науці – цим стурбовані, по-своєму, і 
філософія, і релігія, і мистецтво, і те, що ми називаємо повсякденням. 
Наука відрізняється іншими способами дії і іншими результатами. 
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Зокрема, і в науці, вважає В.І.Вернадський, сутність явища ніколи не 
може бути відкрита в досвіді, емпірично. Вона відкривається в 
процесі осмислення фактів дослідником [92]. І саме тут зосереджена 
проблема. Попередня гіпотеза (в нашій термінології – первинна 
внутрішня форма) будується на підставі існуючої теоретичної пара-
дигми та нових фактів, які здобув (або по-іншому побачив старі) 
дослідник. Але це ще – не наукові, не емпіричні факти. Науковим 
(тобто, за Вернадським, „загальноприйнятим” і „обов’язковим для 
урахування скрізь” [92]) факт стане, якщо в результаті застосування 
методів дослідження буде встановлена його об’єктивність (тобто, 
всебічність властивостей і їх незалежність від бажань або небажань 
дослідника) і відображення в ньому „логіки об’єкту дослідження”, а 
не логіки його автора. Йдеться, нагадаємо, про науку взагалі, будь-яку 
науку, а не біологію, геологію чи хімію. Етап переведення факту в 
науковий факт найбільш драматичний і психологічний. Тут в гностич-
ній парі „гіпотеза – об’єкт дослідження” увага вченого має концентру-
ватися на другій ланці, інакше відбувається те, про що один знаме-
нитий вчений сказав дуже давно: якщо факти не підтверджують мою 
гіпотезу – тим гірше для фактів. Це цілком можливо і нормально в 
будь-яких галузях, але не в науці. В.І.Вернадський зазначає: „Вчений 
не повинен виходити, оскільки це можливо, за межі наукових фактів, 
залишаючись в цих межах, навіть коли він підходить до наукових 
узагальнень” [92, 111]. Крайній випадок цього ми і спостерігаємо в 
гіпотезі про походження життя – людям, що наполягають на можли-
вості абіогенезу, наукові факти не потрібні. 

Існує, однак, занадто багато „протилежних випадків”: варто 
лише поцікавитись, в якому відсотку дисертацій гіпотеза не підтверд-
жується… Якщо дослідник занадто зосереджується на своїй попе-
редній побудові, переживає її, починає відчувати її „своєю часткою”, 
він часто неусвідомлювано вибудує і метод, і способи доказу, і відбір 
експериментальних фактів „під свою гіпотезу”. Те, що він отримає, 
буде істиною, але – його власною істиною, а зовсім не науковою, 
тобто, об’єктивною. Безумовно, тут суттєвим стає питання методу. 
Численні напрацювання методологів і теоретиків психології в цій 
галузі дуже відомі і, мабуть, немає сенсу тут їх аналізувати [92; 223; 
258; 283; 438]. Але познайомитися з точкою зору В.І.Вернадського, на 
наш погляд, необхідно, адже тут є цікаві і показові, на наш погляд, 
моменти. Перше стосується математичного апарату науки. В.І.Вер-
надський, взагалі, дуже строго підходить до того, що він називає „нау-
ковий апарат”. Багато разів доводить його необхідність, важливість 
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збереження і розвитку. Він розуміє при цьому наступне: „…третя 
основа науки – науковий апарат фактів – система і класифікація 
фактів, точність яких досягає межі, коли наукові факти можуть бути 
виражені в експериментах простору-часу – кількісно і морфологічно” 

[92, 115]. Але математичний апарат (те, зауважимо, що так стурбовує 
дослідників психіки, і – не даремно) оцінюється Вернадським, ми б 
сказали, дуже адекватно і ненав’язливо. Він пише: „Але необхідно 
концептуалізуватися на дуже розповсюджених уявленнях про різний 
характер матеріалу наукового апарату, вираженого математичними і 
числовими даними, і для такого вираження недосяжними” [92, 122]. 
Вчений зауважує далі, що в кінці ХVІІІ і на початку ХІХ ст. серед 
вчених панувала думка, „що наука лише тоді отримує своє повне 
вираження, коли вона охоплюється числом, в тій чи іншій формі 
математичними символами” [92, 122]. Це, справедливо говорить вче-
ний, насправді сприяло значному прогресу в окремих галузях науки 
ХІХ і ХХ сторіч. „Але в такій формі воно явно не відповідає 
дійсності, адже математичні символи далеко не можуть охопити всю 
реальність і прагнення цього в ряді галузей знання призводить не до 
поглиблення, а до обмеження сили наукових досягнень” [92, 122]. І 
ще чіткіше: „Різниця між змістом науки і ненаукового знання, хоча б 
філософського, полягає не в охопленні науки математикою, а в особ-
ливому, точно вказаному характері понять науки” [92, 122]. Нам зда-
ється, В.І.Вернадський тут не просто дуже правий, але й дає чудовий 
прогноз: в науці взагалі не може бути панацеї, і навіть математика не 
може нею стати. В науці йдеться не про абсолютні істини, а про точні 
логічні висновки, і твердження, які „коливаються в відомих межах, в 
яких вони логічно рівноцінні логічно беззаперечним висновкам на 
підставі виключно наукових фактів” [92, 122]. Якщо виходити з дум-
ки В.І.Вернадського, сучасна „повальна математизація” психологіч-
ного знання є не крок психології вперед, а два кроки назад, оскільки 
ця тенденція створює хибні системи цінностей. Сучасний математич-
ний апарат безмежно складний, і ми спостерігали роботу вже не 
одного психолога-дослідника, який настільки занурювався і був стур-
бований тим, щоб розібратися у математичних викладках, що розмова 
про психологію просто не сприймалася ним серйозно. Нам здається, 
що це – чергова „надія”, на які так щедрі наукові служби в межах 
нашої країни: хибна надія на те, що складні математичні побудови 
насправді наблизять нас до розкриття сутності психічних явищ. 
Математика має виступати для науковця тим, чим вона є насправді – 
культурним засобом, який в деяких окремих випадках може допо-
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могти зручніше представити, подати, наочніше сприйняти отримані 
факти. Але – не більше. Наука не може йти від математики – від того, 
які, як нам сказав один аспірант, є можливості у комп’ютера показати 
отримані дані. І, не знайшовши потрібних можливостей, аспірант 
почав… „під комп’ютер” переробляти діагностичний експеримент. 
Говорячи, взагалі, про науковий метод, В.І.Вернадський робить акту-
альні і в наш час зауваження. Цінно, що він розглядає проблему 
методу не абстрактно-теоретично (як це зазвичай робиться, скажімо, в 
психології), а процесуально. І виходить наступне: на початку катего-
ричний імператив: „В основі всієї наукової роботи лежить єдине 
аксіоматичне положення про реальність предмета дослідження… і 
його законопідпорядкованість, тобто можливості охоплення науковим 
мисленням” [92, 306]. Цю, очевидну, на перший погляд, думку, слід 
підкреслювати, особливо стосовно психології: відхід від реальності, 
від чого свого часу застерігав К.-Г.Юнг, став дуже поширеним в 
середовищі психологів, особливо, психологів-практиків, особливо тих 
з них, що належать таким школам, як екзистенціальна психотерапія, 
гештальттерапія і т.ін. Часто здійснюються спроби дослідити і, що 
небезпечніше – сформувати у людини, насправді – ірреальні пережи-
вання – такі, яких немає, але вони, на думку філософів (!) – мають 
бути, та ще й часто виступають як еталон розвиненості особистості... 
Коли відсутня фаховість психолога, коли він не може дати звіту про 
дійсну можливу природу цих переживань і їх присутність в житті 
людини, виникають небезпечні спроби грубо ввести в реальне життя 
людини ці переживання, більшість з яких, якщо й реалізуються в 
дійсності – виключно в ситуаціях особливих, межевих, і, насправді, 
там вони й повинні бути… 

Отже, виходячи з вище згаданого „імперативу” В.І.Вернадський 
описує своє розуміння наукового методу. „Констатуючи який-небудь 
емпіричний факт, наприклад яку-небудь кількісно або якісно вира-
жену властивість …, постійно треба не лише читати про неї, мислити 
поняттями, але звертатися знову до реального об’єкту, про який йде 
мова” [92, 303]. І далі – „В науковій роботі не лише встановлюються 
нові наукові факти і явища, створюються нові досліди і спостере-
ження, але безперервно переглядаються вже зроблені досліди, безпе-
рервно, поверненням до вихідного, переглядаються наукові поняття” 

[92, 304]. Таким чином, за Вернадським, загальна задача науки дос-
ліджувати реальність, тобто те, що є, а не те, що може бути (слово, 
яке чомусь так подобається в психології), адже те, що може бути не 
існує реально, отже – виходить за межі науки. Наука не повинна 
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нічого формувати – це не її сфера. Інша справа – ретельне дослід-
ження того, що формується і як саме формується. Звісно, це звужує 
рамки науки, але зате позбавляє її маси спекуляцій, амбіційних і 
непрофесійних зазіхань і інших неприємних речей. Врешті-решт, 
В.І.Вернадський говорить і про кризові явища, але зовсім незвично 
для нас: „В тих ускладненнях розуміння реальності, які ми 
переживаємо, ми маємо справу не з кризою науки, як думає дехто, а з 
повільним і з ускладненнями йдучим покращенням нашої наукової 
основної методики. Відбувається величезна в цьому напрямі робота, 
небувала раніше” [92, 75]. Ця думка, нам здається – прямо і безпо-
середньо стосується сучасної психології. 

Окресливши вихідну методологічну позицію В.І.Вернадського, 
повернемось до питання, яке виникло у нього „до реальності” з 
приводу походження життя. Одразу видно, що це питання обмежене 
науковою площиною – ясно тепер, що В.І.Вернадського тут не цікав-
лять філософські і релігійні побудови. По-друге, ясно, що він буде 
шукати відповідь, спираючись виключно на науково-достовірні уза-
гальнення, а не на будь-які інші вибудови. Так, власне, і відбувається. 
І ось що отримує В.І.Вернадський. „Життя, яке вивчається в науці, 
обмежене тими межами, які обумовлені термодинамічним полем 
стійкості організмів, що відповідає, в цілому, умовам сучасної земної 
поверхні” [92, 103]. Іншого життя ми не знаємо, хоча можемо 
уявляти, але це останнє – виходить за межі науки. Це – перше. Далі – 
узагальнення, грунтоване на двох групах достовірних наукових фактів 
– даних фізичних наук і астрономії щодо космічного простору, який 
реально досліджений (тобто – звичайно, далеко не весь): уже відомі 
нам дані щодо принципу Реді (біогенез). Виходить таке узагальнення: 
„…початку життя в тому Космосі, який ми спостерігаємо, не було, 
оскільки не було начала самого цього космосу. Життя вічне, пос-
кільки вічний Космос, і переривалося завжди біогенезом” [92, 102]. 
Це і є нова внутрішня форма, але вона вибудована на підставі не лише 
всього досвіду життя особистості автора, а, головне, на підставі 
реальних фактів. І ще два цікавих узагальнення: не можна серйозно 
говорити про можливість виникнення життя на Землі в тих умовах 
(фактично – поза-життєвих), в яких Земля могла знаходитись до 
геологічних часів, оскільки ці умови „абсолютно непридатні для 
розвитку життя” [92, 102]. Це, власне, щодо спекуляцій Опаріна. І – 
головне, власне, про геологічні часи: Вернадський на підставі емпі-
ричних даних приходить до захоплюючого умовиводу – сліди життя 
на Землі тягнуться безмежно, далі ніж архейська ера, але головне 
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навіть не це, а те, що ці сліди є реальна частина Земної кори, яку ми 
досліджуємо. Виходить, що неживе створено живим, а зовсім не 
навпаки, як це здавалося. Неживе з живого – це ми знаємо науково, а 
навпаки – ми науково про це не знаємо нічого. І тоді наше світо-
сприйняття мало б обернутися, і невідомо, щоб ми знали про життя 
зараз, про його тривалість, в тому числі й про хвороби і смерть, якби у 
цієї ідеї Вернадського була доля ідей Ейнштейна і Бора. Тільки зараз і 
в зв’язку з зовсім іншим – розвитком синергетики, світ тихенько лише 
підходити став до розуміння ідеї Вернадського. Ми можемо лише 
здогадуватись, яким бачила ця людина світ, завдяки цій новій, 
створеній нею на підставі беззаперечних фактів, внутрішній формі, 
що ми її називаємо „гіпотеза вічності життя”. Ще одну причину 
можливої непопулярності ідеї висловив і сам В.І.Вернадський: 
„…визнання довічності життя, – пише він, – вказує на якусь доко-
рінну відмінність живого від мертвого, а ця відмінність повинна 
звестися до якоїсь відмінності матерії чи енергії, які знаходяться в 
живому організмі…” [92, 111]. Тобто, очевидність (не будемо забу-
вати, на підставі яких фактів Вернадський формулює ідею) відкриває 
перед дослідниками захоплюючі обрії подальшої роботи. Але вони 
чомусь не приваблюють. 

Сучасна психологія спонукає до постійної методологічної реф-
лексії. Парадоксально, що за умови величезної кількості емпіричного 
матеріалу, „втягування” в галузь практичної психології вже здавалося 
б неймовірно далеких галузей дійсності, фундаментальні питання 
залишаються без вирішення. Що ж тоді робити з „морем” фактів і 
напрямів. Одним з таких питань, на жаль, залишається проблема 
предмету психології. Тут ми наважилися зробити крок „до Вигот-
ського” – великого і неймовірно своєрідного методолога, надбання 
якого саме в цій галузі є найбільш цінними і найменше викорис-
товуються. Існують, однак, і інші, більш сучасні проблеми, які 
перешкоджають розвиватися психології як галузі власне наукового 
знання (в сенсі В.І.Вернадського). Ми маємо на увазі те, що отримало 
назву редукції психологічного знання. 

На це питання все більше „напрошується” однозначно негативна 
відповідь. З боку тілесного, косного, біологічного (краще – вживати-
мемо термін – природного) все складається аналогічно питанню 
походження життя: ніяких емпіричних (наукових) фактів ніколи не 
було отримано відносно того, що непсихічне може народити пси-
хічне. Ми не знаємо живих істот Землі, у яких би не було психіки, 
нехай і в найпримітивніших її формах. Більше того, таке уявлення 
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суперечить і самому природознавству, про що дуже яскраво висло-
вився свого часу Г.І.Чєлпанов: „довести походження духу з речовини 
ніяк не можна, якщо ми захочемо залишитись вірними основним 
положенням природознавства” [494, 4]. 

Стосовно впливу соціального ми також дуже гарно і чітко 
знаємо, що не психіка людини є наслідком дії соціального, а, навпаки, 
соціальне (культура) з’явилось на планеті („артефакт”) внаслідок дії 
психіки людини. 

Про духовне ми знаємо мало, але коли виникають питання сенсу 
існування і розвитку психіки, питання моральності і довічності 
людських цінностей, які не пов’язані з соціальним, а часто – 
суперечать йому, виникає потяг говорити про те, що пізнати психіку 
ми зможемо, лише пізнавши дух, тобто – ніколи не зможемо… 

Уявити можна все, і це є дуже гарним і корисним, зокрема, в 
кінцевому рахунку, і для науки. Але – саме в кінцевому рахунку. 
Будувати і розвивати науку на уявах замість науково-достовірних 
узагальнень непродуктивно і хибно. Таким же непродуктивним, з 
іншого боку, є вивчення зв’язків об’єкту дослідження (психіки) з 
іншими частинами реальності замість дослідження самого об’єкту. 
Ми хочемо сказати, що зв'язки вивчати треба і це цікаво, і корисно, 
але не забуваючи, що це завдання – вторинне, порівняно з вивченням 
самого об’єкту. В психології поки що це не зрозуміло переакценто-
вано. Але ж із зв’язків об’єкт не народиться. 

Безумовно, щоб щось стало об’єктом певної науки, воно має 
виокремитися зі світу як своєрідна і несхожа цілісність. Як життєвий 
факт психіка такою сприймається, власне, з початку людської куль-
тури. Як науковий факт, це виокремлення має дуже довгу супереч-
ливу історію (і також довге і суперечливе сьогодення). Нам здається і 
це, безумовно, суб’єктивна точка зору, що найбільш плідною є спроба 
Л.С.Виготського відрефлексувати предмет психології і тим самим 
надати їй остаточного і беззаперечного наукового статусу. 

В цитованій вже роботі Л.С.Виготський, перш за все, констатує 
положення речей: „Можливість психології як самостійної науки до 
самого останнього часу ставилась в залежність від визнання психіки 
самостійною формою буття” [123, 133]. І він цілком логічно зауважує, 
що в такому визнанні закладено фактичне закреслення можливості 
входження психології в сферу науки, оскільки воно означає „допу-
щення самостійності і відпочатковості духу нарівні з матерією” [123, 
133]. Л.С.Виготський безумовно правий, оскільки дійсно, таке допу-
щення нічого спільного з наукою не має і мати не може. І тут зовсім 
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неважливо – правильне це допущення, чи неправильне (його, власне, 
ніхто й ніколи перевірити не зможе). Головне, що для науки такого 
роду допущення створюють невирішувані вузли – антиномії: якщо 
психіка не існує як самостійна форма буття – тоді нема чого й 
вивчати, а якщо вона існує в такому вигляді (як дух), то наука її 
вивчати не може і не зможе ніколи. В цій фразі – вся довга, строката і 
драматична історія психологічної науки (якщо говорити саме про 
науку, а не про умоспоглядальність). Наважимося зазначити (зга-
давши В.І.Вернадського): якщо б біологія будувалася так, як психо-
логія, тобто, як говорить Л.С.Виготський, сама її можливість була 
поставлена б в залежність від визнання життя самостійною формою 
буття – ми б мали біологію в тому ж стані, що психологія зараз і 
нічого (або майже нічого) не знали б ні про генетику, ні про клітину, 
ні про багато інших важливих і цікавих речей. Довести цю тезу зовсім 
не важко, адже життя (не живе тіло, не група живих істот), а життя як 
феномен, як категорія – така ж складна і науково не осягнута і 
незрозуміла річ, як і душа, дух, психіка. Що таке життя як явище ми 
не знаємо (крім, звичайно, визначення Ф.Енгельса, яке, хоч і ухоплює 
певну істотну рису, але дуже далеке від охопленого явища). Ясно, що 
як і психіка, життя, безумовно щось нематеріальне, але й не духовне.. 
ну і так далі – прямо до твердження Виготського… На щастя, біологія 
не була в такій ситуації – поряд з цілком нормальними і корисними 
(але лише в своїй функціональній сфері) споглядально-абстрактними 
побудовами й ідеями, в ній все ж таки активно відбуваються процеси 
суто наукового дослідження. В психології, щоправда, це також 
відбувається, але деструктивно-самозвинувачувальні тенденції все ж 
таки переважають. Свого часу з цього приводу дуже чітко і жорстко 
висловився К.-Г.Юнг. Відповідаючи на питання про своє розуміння 
особливостей взаємовідносин фізичного і психічного (питання, став-
лення до якого і зараз розглядається мало не як допуск в сферу психо-
логічних досліджень) він сказав наступне: „Наш розум не в змозі 
помислити тіло і розум як єдине ціле і вірогідно, це й є єдине ціле, ми 
просто не можемо цього уявити. … Оскільки ми не в змозі помислити 
їх разом, я віддаю перевагу тому, щоб говорити, що ці дві речі 
стаються разом деяким чудовим способом… Насправді це філософ-
ське питання, а оскільки я не філософ, то ніякого рішення і не пропо-
ную” [527, 38-39]. Більше того, в даній роботі К.-Г.Юнг відповідає і 
на те, чому такі питання не просто постають (це було б нормально), 
але затуляють науковий об'єкт, не даючи проводити змістовні дослід-
ження і побудовані на них, узагальнення. Він пов'язує це зі стилем 
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мислення людей західної культури у порівнянні зі східними особ-
ливостями мислення, в яких, відзначимо спеціально, Юнг розбирався, 
як не розбирався жоден інший серйозний психолог (принаймні, і 
літературі ми не маємо таких свідчень). Критикуючи принцип при-
чинності, домінування якого дійсно зумовлює редукційність сучасної 
психології, Юнг говорить: „Коли східний розум спостерігає сукуп-
ність фактів, він сприймає її як таку, а західний розум розділяє її на 
окремі сутності, на малі елементи. Наприклад, ви дивитесь на деяку 
групу людей і говорите „Звідки ви прийшли?” або „Навіщо вони зібра-
лись разом?” Східний розум це абсолютно не цікавить. Східний розум 
говорить: „Що означає, що ці люди зібрались разом?” Для західного 
розуму такої проблеми немає” [527, 77]. Ми не наважуємося говорити 
в межах понять „східне” – „західне” – просто не відчуваємо себе ком-
петентним в цьому, але Юнг, насправді помічає річ кардинальну: 
питання „звідки?”, „навіщо?”, „чому?” – особливі і, власне, не для нау-
кового дослідження, адже вони зміщують фокус уваги науковця з 
явища на те (хай і дуже важливе), що лежить за ним… Питання – 
„як?”, „що це може означати?” – навпаки саме ті, що концентрують 
увагу на явищі і тільки знаходження в сфері дії цих питань дозволяє 
ретельне вивчення і явища і його сутності. В цьому сенсі, питання, 
яке ми формулювали по аналогії з питанням В.І.Вернадського, має 
чітку відповідь: ніякої логічної необхідності для наукової психології в 
такій постановці питання немає (питання сформульовано нами вище). 
Це дуже чітко показує аналіз Л.С.Виготського: жодна лінія руху пси-
хології, в межах якої акцент ставиться на причинному взаємозв’язку 
психіки з біологічним (рефлексологія), соціальною поведінкою (біхе-
віоризм), духовним (психологія духу Шпрангера), не є продуктивною. 
Причому, Виготський підтверджує це, як не парадоксально, думками 
самих авторів даних напрямів – І.П.Павлова, Дж.Уотсона, Е.Шпран-
гера [339; 454; 515]. Відбувається так тому, що частина цих ліній 
виводить центр досліджень в галузі інших наук (біології, соціології), а 
частина – в галузь межево абстрактних світоглядних здогадок і побу-
дов. Що залишається, власне, для психології – „психології у власних 
межах”? На перший погляд, вважає Виготський – це, так звані, „опи-
сова психологія” і „розуміюча психологія”. Але – лише на перший 
погляд. Центральна заявочна теза цих напрямків – пояснювати 
психічне з психічного ж є дійсно суттєвою, довгоочікуваною, але 
вона не реалізується і не може реалізуватися, тому Е.Шпрангер і тяжіє 
до „духовної детермінації” психічного, що для науки є просто зміною 
точок відліку і нічим не відрізняється від тяжіння до біологічної 
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детермінації в смислі зсуву предмету дослідження в бік від психіч-
ного. Загальну причину неефективності даних напрямів Л.С.Вигот-
ський цілком слушно вбачає в їх вихідній методологемі. Він наводить 
думку Гуссерля: „В галузі свідомості різниця між явищем і буттям 
знищена” [113, 125]. Отже, в цьому просторі все, що явлено є дійсним 
і отже, по-перше, все психічне ототожнюється тільки з свідомим 
(адже, навіть „інтуїція передбачає безпосереднє усвідомлення своїх 
переживань” [123, 135]), а, по-друге, немає потреби власне наукового 
дослідження: оскільки явлене і сутнісне ототожнено – необхідним за-
лишається лише описувати „чисті форми свідомості Гуссерля”, явлені 
суб’єкту. Тут „те, що здається, – явище, феномен – і є істинна сутність. 
Нам залишається лише констатувати цю сутність, угледіти її, розріз-
няти і систематизувати, але науці в емпіричному сенсі тут робити нема 
чого”, – справедливо констатує Л.С.Виготський [123, 141]. 

Може здатися, що критика Виготського є дещо занадто жорст-
кою, адже в будь-якій науці ретельний опис об’єкту дослідження є 
обов’язковою і дуже важливою процедурою і концептуально необхід-
ним етапом дослідження. Але, по-перше, ототожнення явища і сутності 
є, насправді, звичайною спекуляцією, хоча й зі спробами аргументації 
(правда, зовсім не наукової), у всякому разі – ця чергова не-наукова 
гіпотеза, як і всі вони, має право на існування і стимулювання 
евристичне, але до наукового дослідження вона жодного відношення 
мати не може. Адже сама сутність і сенс науки полягає у „проникненні 
до сутності явища” і цілком правий тут К.Маркс (на якого посилається 
і Л.С.Виготський), в тому, що якби явище і сутність співпадали – 
неможливою і непотрібною була б і сама наука. Відзначимо – саме 
наука. Філософія, мистецтво, релігія – цілком востребувались би в 
такій ситуації. По-друге, опис об’єкту є дійсно важливим, але лише – 
етапом наукового дослідження, логічно „вбудованим” в його тканину з 
чітко визначеним смислом і метою – наблизити дослідника до розу-
міння сутності явища. З огляду на історичні паралелі, психологія в 
цьому сенсі могла б бути доволі довгий час описовою наукою, адже всі 
природничі, та й інші, науки проходили етап описовості, який поде-
куди тривав протягом сторіч. Але при цьому самим по собі описом, 
власне, ніхто з вчених не обмежувався. Адже природною властивістю 
особистості є її прагнення до розуміння. Тому описові етапи завжди 
містили в собі і подальші процедури – класифікацію, систематизацію, 
спроби узагальнень. Все це, звичайно, було дуже довгий час випад-
ковим і штучним, але пошук тривав і, принаймні, ніхто з серйозних 
вчених будь-яких епох не вважав, що форма листка або його колір є 
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сутністю цього об’єкту, як і форма або колір кристалу чи швидкість 
руху планети по орбіті. Але в психології цей етап опису виявився 
неможливим, і саме через те, і це – по-третє, що ці „чисті форми свідо-
мості”, феномени не є реально існуючими, в тому сенсі, в якому 
реально існують предмети, явища, організми, зірки тощо. Але справа і 
не в матеріальності-ідеальності, як це іноді представляється і після 
цього робляться епатажні вигуки про унікальну і неосяжно-складну 
природу психічного. Ми, насправді, маємо масу ідеальних, але, при 
цьому, абсолютно реально існуючих форм (або – речей, явищ, – 
термінологія тут великого значення не має). В філософії це дуже 
відома річ, і не вдаючись до аналізу, можна порадити звернутися хоча 
б до яскравих робіт Е.В.Ільєнкова „Об идеальном”, „Идеальное” та ін. 
[194]. Ще від Платона відомо про такі реальні ідеально форми, як 
правила, норми, державний устрій, в цілому. Інструкції і звичаї, вимо-
ги і цінності, нарешті – знаки, символи – вся ця безліч „чистих” ідеаль-
них форм реально існує і може бути описана і досліджена науково (і 
досліджується дуже ефективно!). Все перераховане є продуктом 
функціонування психіки людини так само (хай аналогія і далека, але – 
правильна), як геологічні пласти землі є мертвим продуктом функціо-
нування життя. Вивчення таких продуктів, схоже, дійсно відкриває 
серйозні перспективи власне наукового дослідження в психології. 
Принаймні, інші науки дуже ефективно використовують цей шлях, 
який, хоча і обмежено та опосередковано, все ж дає можливості 
отримання наукових фактів (знову „далека” аналогія – увага біолога до 
кам’яного вугілля чи до вапнякових залишків гірських порід дозволяє 
йому не так вже й мало зібрати науково обґрунтованих фактів щодо 
форм життя у відповідні епохи). До аналізу цього напряму ми обов’яз-
ково повернемось, зараз же зазначимо, що, на жаль, його дійсній 
реалізації дуже заважає примітивна інтерпретація в педагогічній 
психології методу „аналізу продуктів діяльності”. 

Повертаючись до третього фактору неуспішності „описової пси-
хології”, ми повинні зазначити, що Гуссерль і його послідовники мали 
на увазі, на жаль, зовсім не ці ідеальні реально існуючі форми. Їх 
цікавили ті „форми”, які безпосередньо явлені даній конкретній 
людині, ніби-то, в її свідомості зараз. Не вдаючись зараз до аналізу 
довгого шляху інтроспективної психології і її змістовної критики, 
зауважимо очевидне і беззаперечне – надійних даних про існування, 
специфіку і зміст таких безпосередніх форм свідомості ми не маємо і 
мати не можемо. Хоча б тому, що вони тільки фантоми, тільки у 
вигляді ідеального і неіснуючого предмету („ідеальний газ”) бачаться 
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такими. Адже й сама людина, при уявній безпосередності, сприймає 
щось в своїй свідомості, як саме це, а не інше, і отже – опосередковує 
(факт опосередкування має безумовно суттєве значення в психології, 
нижче ми зупинимось на цьому) це і системою вже засвоєних зна-
чень, і „залученням” інших складових психіки, в тому числі, й „взя-
тих” не з свідомості. Чиста вигадка може слугувати певний час 
якоюсь, скажімо, точкою відліку (як той же „ідеальний газ” або „не-
скінченно рівномірний рух” Ньютона) для доведення вченим якоїсь 
своєї думки, але потім вона повинна зайняти своє місце в системі 
науки і не претендувати на статус предмету дослідження. В 
психології, на жаль, вийшло жорсткіше і зовсім неефективно. Фетиш 
„чистої форми свідомості” не тільки змусив всю психологію звестися 
до усвідомлюваної частини психіки, але й саму свідомість поставив у 
таку позицію, в якій їй просто неможливо претендувати на статус 
предмету вивчення науки. Але Л.С.Виготський, приходячи, в цілому, 
до досить невтішного висновку щодо науковості психології, все ж 
таки відшукує раціональне зернятко, яке все ж породжує надію. Його 
він бачить у теоретичних поглядах Фрейда. Говорячи про значення 
центрального для Фрейда поняття безсвідомого, Л.С.Виготський 
зазначає: „Тільки з введенням цього поняття стає взагалі можливою 
психологія як самостійна наука, яка може об’єднувати і координувати 
факти досвіду в певну систему, підпорядковану особливим закономір-
ностям” [123, 132]. Цілком зрозуміло, що приваблює Виготського – 
адже дійсно, чи не вперше, в психологію потрапило складне системне 
явище, наявність якого, як емпіричного факту, не викликає жодного 
сумніву. З іншого боку, його поява тут означає, що явище і сутність 
все ж таки – не одне й те саме, і отже науковій психології „є що 
робити”. Але, ще з іншого боку, Виготського зовсім не вдовольняє те, 
що зробив з цим поняттям сам Фрейд. Зазначається, і цілком 
справедливо, що поняття безсвідомого використовувалось Фрейдом 
суперечливо і непродуктивно: з одного боку, воно перетворилося на 
ще один пояснювальний принцип і не підлягало науковому дослід-
женню, з іншого ж, – оскільки Фрейд був прибічником строгого 
детермінізму психічних явищ, а основою безсвідомого для нього 
виступили суто натурально-біологічні, інстинктивні потяги, його 
структура виявляється повною мірою редукційною в бік біологічних 
детермінант психіки. Виготський зазначає, що для Фрейда поняття 
безсвідомого є, з одного боку, засобом опису фактів, а з іншого – 
чимось реальним, що призводить до безпосередніх дій” [123, 146]. 
Сам Фрейд, за словами Виготського, висловився таким чином, що 
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безсвідома ідея точно так неможлива фактично, як неможливий ефір, 
який нічого не важить і не здійснює тертя” [123, 145]. І в той же час, 
Фрейд говорить, що він замінив би всі психологічні терміни, що ним 
вживаються, на фізіологічні, але сучасна фізіологія не надає таких 
понять в його розпорядження” [123, 145]. 

І однак, саме в своєрідному поєднанні свідомості і неусвідом-
люваного, Л.С.Виготський, цілком справедливо, на наш погляд, вбачає 
перспективу наукової психології. Сутність ідеї – в визнанні єдності 
психологічних процесів. Але ця єдність Виготським розуміється дуже 
своєрідно і досить неочікувано: „Ми приходимо, таким чином, до 
визнання своєрідних психофізіологічних єдиних процесів, що являють 
собою вищі форми поведінки людини, які ми пропонуємо назвати 
психологічними процесами, на відміну від психічних і по аналогії з тим, 
що називається фізіологічними процесами” [123, 138] (підкреслено 
нами. – М.П.). Л.С.Виготський передбачає очевидне питання, чому 
відмовлятися від подвійної назви („психофізіологічні”), тим більше, що 
вона, ніби, відповідає природі самих процесів. Він відповідає: „Нам 
уявляється: головний привід полягає у тому, що, називаючи ці процеси 
психологічними, ми виходимо з чисто методологічного визначення їх, 
ми маємо на увазі процеси, які вивчає психологія, і цим підкреслюємо 
можливість і необхідність єдиного і цілісного предмету психології як 
науки” [123, 138]. Поряд з тим, зауважує вчений, зберігається „місце” і 
для, власне „психофізіологічних досліджень”, якщо вони ставлять на 
меті встановлення зв’язків і залежностей між окремими сторонами 
цього єдиного явища. Л.С.Виготський попереджає про можливу істотну 
помилку: „це діалектична формула єдності, але не тотожності психіч-
ного і фізіологічного процесів”, – отже не може йти мова про проти-
ставлення їх одне одному, і як наслідок, про те, що – психологія 
повинна складатися з чисто фізіологічного вивчення умовних рефлексів 
і інтроспективного аналізу, які механічно об’єднуються одне з одним. 
Нічого більш антидіалектичного і уявити собі не можна” [123, 139]. У 
нас складається таке враження, що дослідники і наступники Вигот-
ського дуже гарно зрозуміли і впровадили в життя другу частину цієї 
його думки (власне, негативну частину), але зовсім не захотіли 
розібратися в позитивній частині. Що ж, власне, мав на увазі класик 
психології під цією дивовижною єдністю, яку, й це правда, так і 
хочеться механістично спростити до простої суми… Але тоді, ясна річ, 
це вже не буде думка Л.С.Виготського. В чому резон такого розділення 
термінів „психічне” і „психологічне”. В тому, що ця ідея Виготського 
залишилася незайманою, дуже легко переконатися. Адже в кожному 
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вітчизняному підручнику предмет психології визначається через термін 
„психічне”, а не „психологічне”, а автори цих підручників ну просто 
обов’язково якесь та мають відношення до спадщини вченого… 

Л.С.Виготський наголошує, що дійсно намагається „зовсім по-
новому” визначити предмет вивчення наукової психології. „Це є 
цілісний процес поведінки, який тим і характерний, що має свою 
психічну і свою фізіологічну сторони, але психологія вивчає його 
саме як єдиний і цілісний процес, тільки таким чином намагаючись 
вийти із створеного глухого кута” [123, 139]. Звичайно, термін „пове-
дінка” тут може турбувати. Але, нагадаємо, йдеться про одну з остан-
ніх робіт Л.С.Виготського, а його відношення до біхевіоризму є гарно 
відомим, і воно не мало тенденцій до пом’якшення. Крім того, йдеть-
ся про вищі форми поведінки, а отже сюди абсолютно доречно дода-
вати епітети „опосередкована”, „усвідомлена”, „довільна”, „вербалізо-
вана”, тобто, йдеться зовсім не про поведінку як суто фізичний акт, 
„взятий” виключно ззовні. Йдеться про дуже важливу річ – Л.С.Ви-
готський вносить в психологію ту реальність, яка може бути сприй-
нята, і яка створює тканину наукового дослідження. І разом з тим, 
вказується на те, що має цікавити психологію в цьому об’єкті (схоже, 
чи не один лише М.О.Бернштейн, проникнувся до кінця цією ідеєю 
Виготського в своїй теорії живого руху [53]). Л.С.Виготський дуже 
точно і тонко розуміє єдність і застерігає від спрощень. Скажімо, ця 
єдність дуже довгий час розумілася у вітчизняній психології 
спрощено-механістично, втілюючись у примітивне: психіка – функція 
мозку (ніби цим щось можна було пояснити!). Виготський вже тоді 
говорив про неправильність самої постановки проблеми: „Недоречно 
раніше вирвати певну якість із цілісного процесу і потім запитувати 
про функцію цієї якості, так ніби воно існує саме по собі, абсолютно 
незалежно від того цілісного процесу, якістю якого воно є…” [123, 
139]. Але, говорить Л.С.Виготський, „саме так і вчиняла психологія 
до цього часу. Вона відкривала психічну сторону явищ і потім 
намагалася показати, що психічна сторона ні для чого не потрібна, що 
сама по собі вона нездатна здійснити ніякі зміни в мозковій діяль-
ності. Уже в самій цій постановці питання закладене хибне уявлення, 
що психічні явища можуть діяти на мозкові” [123, 140]. Далі Вигот-
ський говорить так: „Інакше кажучи, треба запитувати про біологічне 
значення не психічних, а психологічних процесів, і тоді нерозв’язу-
вана проблема психіки, яка, з одного боку не може явитися епіфе-
номеном, зайвим придатком, а з іншої – не може ні на йоту зсунути 
жоден мозковий атом, – ця проблема виявляється такою, що може 
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бути розв’язана” [123, 140]. Ми повинні зазначити, що даємо собі звіт 
в надто ретельному цитуванні. Але існує виправдання: рух думки 
Виготського настільки тонкий, що виникає острах відірватися від неї і 
тут-таки зробити неправильний крок (адже гарно видно, що йдеться 
буквально про „міліметри”). З іншого боку, нас і професійно, в 
контексті даної теми дослідження, дуже цікавить, як вдається автору 
вибудувати нову форму, що дозволяє йому зовсім по-іншому бачити 
надскладну і надзаплутану проблему. 

Виготський, посилаючись на Коффку, зазначає, що психічні 
процеси виступають як дороговказ на більш складні психофізіологічні 
цілісності, частиною яких вони самі є. „Ця моністична точка зору і 
полягає в тому, щоб розглядати ціле явище як ціле, а його частини як 
органічні частини цього цілого… вміння взяти психічний процес як 
органічний зв’язок більш складного цілого процесу – в цьому й поля-
гає основне завдання діалектичної психології” [123, 140]. В цілому, 
нам уявляється, що головний методологічний сенс даної ідеї Л.С.Ви-
готського полягає в тому, що психологія-таки отримує свій реальний 
предмет наукового дослідження і при цьому уникає „глухого кута” як 
біхевіоризму разом з рефлексологією (з одного боку), так і численних 
варіантів наук „про дух і безпосередність його даності” (з іншого). А 
фактично, ці два „боки” є одне й те саме з однієї, найсуттєвішої для 
нас, позиції: в них психіка взагалі виноситься за межі хоч якоїсь 
можливості дослідження і віддається на відкуп виключно уявленню і 
інтерпретації. Л.С.Виготський дійсно знаходить вихід і, до речі, ніде 
мабуть він не підтверджується більш яскраво, як в галузі медичної 
психології. Адже в чому полягає реальний сенс тієї дуже актуальної і 
кон’юктурно-модної сучасної проблематики, яка обіймається термі-
ном „психосоматика”? Він полягає в підсиленій увазі до звичайних 
житейських (не наукових) фактів, згідно з якими психічні явища 
якимось чином впливають на біологічні процеси, які забезпечують 
функціонування людського організму, а з іншого боку – розлади орга-
нізмічних систем відбиваються на психічних явищах – переживаннях, 
настроях, мотивації etc. Відзначимо, що ці факти є гарно відомими 
настільки давно, що їх появу цілком можна сумістити з появою люд-
ської культури взагалі. Але зараз вони отримали статистичні докази 
(принаймні, у галузі деяких соматичних відхилень – інфаркти, вираз-
ки, інсульти і т.ін.). Власне, нічого іншого, крім цих статистичних 
даних, не з’явилось за всі ці тисячі років. Над чим працюють вчені? 
Вони намагаються довести те, про що писав Виготський – що 
психічні явища ніби й насправді „можуть хоч на йоту змістити атоми” 
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біологічного носія. Тобто – шукається (при цьому – суто умоспогля-
дово) те, що, за визначенням знайти не вдасться. Ідея Виготського не 
закреслює психосоматичну проблематику, як це можна уявити з 
першого погляду. Але вона ставить її дійсно „з голови на ноги”: 
йдеться про предмет наукової психології постільки, поскільки 
діяльність будь-якого органу людини є процесом психологічним (не 
психічним), в тому сенсі, що психічне і фізіологічне (біологічне) в цій 
діяльності являють єдине нерозривне ціле. І зовсім, виявляється, нема 
потреби шукати як одне переходить в інше, бо воно – не переходить, 
воно відпочатково є одне і як таке має досліджуватись психологією. І 
в цьому сенсі стає нарешті зрозумілим штучність ажіотажу: А.Ме-
негетті абсолютно чітко визначився відносно того, що будь-яка хво-
роба людини є явищем психосоматичним (дещо спрощуючи, скаже-
мо, що в руслі ідеї Виготського, вона є явищем психологічним), а сам 
термін „психосоматика” „введено для підсилення значущості аспекту 
взаємодії соми і психіки” [307, 75]. 

Сам Л.С.Виготський блискуче реалізував свою ідею щодо 
предмету психології в побудові методологічного підґрунтя педології, 
а також розгорнув її в роботі „Про психологічні системи” [113] (звер-
таємо увагу на термін „психологічні”). З приводу цієї ідеї можуть 
виникати різні питання, і перше з них закономірно стосується того, 
навіщо знадобився новий термін, або, інакше, чому Виготський вивів 
за межі науки поняття „психіка”? Звичайно, ми можемо лише гіпо-
тетично спробувати реконструювати думку вченого, але, разом з тим, 
уявляється, що для цієї реконструкції підстави все ж існують. Одне з 
головних і довготривалих переживань Виготського вченого полягало 
у бажанні ввести психологію в простір науки. Після аналізу творчості 
В.І.Вернадського нам зрозуміло – що це за простір, які його вимоги, 
можливості і обмеження. Психологія ніколи не могла туди попасти, 
попри те, що в її межах здійснювались і суто наукові дослідження, 
однак їх частковість і обмеженість взагалі-то не давали змоги гово-
рити про науку як таку. Причини цього досліджувались довго, дослід-
жуються і зараз, але сутність тепер може бути сформульована досить 
однозначно, і вона дуже споріднена з тим, що відбувалося з гіпотезою 
про походження життя, і з іншими подібними гіпотезами в інших 
галузях. Тільки тут це охопило весь предмет дослідження: психіка як 
цілісність, душа, завжди і дуже вперто виносилась з науки в інші 
галузі – філософію, метафізику, житейське споглядання, релігію, 
містику, нарешті. Причому це стосувалося всіх, без жодного винятку, 
напрямів. І це, ще раз повторимо, саме по собі не є поганим, адже для 
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розвитку науки філософські умовиводи і знахідки є дуже важливим і 
потрібним матеріалом. Але – не науковим матеріалом. І… власне 
науки і не було. Можна сказати так, що Л.С.Виготський шукав форму, 
в якій би психіка могла б бути сприйнята саме як реальність (а не плід 
уяви поколінь) і в такому вигляді стати предметом наукового дослід-
ження. І він, як бачимо, знаходить цю форму у вигляді цілком реаль-
них проявів вищих форм поведінки людини. Так виявляється, що не 
існує логічної причини вивчати в науковому плані, чим детермінована 
психіка і від чого вона похідна – від біологічного, чи вона є частка 
духу, привнесена в тілесну субстанцію індивіда. Питання явно вихо-
дить за межі інтересів науки. Можна сказати й так, що в реальності 
існування психіка набуває єдино відомої форми – єдиної психологіч-
ної системи, в якій об’єднані біологічні і духовні складові існування 
людини. Це, повторимо, підлягає науковому вивченню. Отже новий 
термін „психологічне” виникає, нам здається, суто з історико-публі-
цистичних причин: адже поняття „психіка” все ж-таки ніколи не роз-
глядалося як наукове. Якщо ж подивитися в суто логічному плані – 
термін „психіка” в даному контексті для Виготського був фактично 
синонімом терміну „дух” (не наукове, не пізнане, але обов’язково 
присутнє). І тепер можемо повернутися до вислову, який вже написа-
ний: як науковий предмет психології психіка є складною психологіч-
ною системою, що забезпечує єдність існування людської особи, 
оскільки є змістовною єдністю біологічного і духовного аспектів 
буття, втілених в життя конкретного індивіда. Так, фактично, уявляє 
собі Виготський „науково-придатне” розуміння психіки (далі вже 
немає сенсу відмовлятися від цього терміну, навпаки, він є повною 
мірою виправданим і адекватним). До речі про духовну („психічну”, – 
в тодішній термінології Виготського) складову цієї реально існуючої 
системи у самого автора є, як буде показано глибокі рефлексії в ро-
боті, присвяченій психології емоцій [125]. Але нам здається система в 
такому вигляді є незавершеною. І швидше за все, сам Л.С.Виготський 
просто не мав часу її завершити, оскільки йдеться про те, чим він, 
власне, і відомий більше всього в науці. Вищі форми поведінки 
безумовно являють собою єдність не лише біологічного і духовного, 
але й соціального, причому, йдеться далеко не лише про інтеріори-
зацію. Соціальне, якщо його розуміти, перш за все, як стосунки 
людей, втілюється в цілісність існування особи на самих перших 
етапах її виникнення, починаючи від запліднення статевих клітин 
(людських!). Таким чином, психіка є цілісність, яка в межах життя 
одного індивіду об’єднує в собі всі відомі нам форми існування у 
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Всесвіті – духовне, власне матеріальне, соціальне. І в такому вигляді 
вона може виступати предметом наукового дослідження, оскільки, 
повною мірою „присутня” як в матеріальних та ідеальних продуктах 
своєї активності, так і в будь-яких найменших виявах вищої пове-
дінки, в тому числі, і передусім – вербальної. Хоча не тільки, і тут ще 
раз є сенс згадати поняття М.О.Бернштейна „живий рух”. Взагалі, 
лише в такій постановці виникає реальна можливість досліджувати 
власне психіку, відповідаючи на суто наукове питання „як?”, не спов-
заючи в філософське споглядання або природничий детермінізм. 
Центральним, зрозуміло, є питання: як саме виглядає в межах єдиної 
структури психіки об’єднання таких різних за природою і змістом 
світових начал. Але цікаве те, що виявляється можливим відповідати 
на нього на підставі узагальнень емпіричного матеріалу, а не будуючи 
гіпотези-здогадки. З іншого боку, актуальним виявляється функціону-
вання такої складної і різнорідної цілісності, з приводу чого можна 
відштовхуватись від розуміння Виготським поняття міжфункціональ-
них психологічних систем. Говорячи про психологічні системи Вигот-
ський пише: „Я маю на увазі ті складні зв’язки, які виникають між 
окремими функціями в процесі розвитку і які розпадаються або ж 
патологічно змінюються в процесі розпаду” [113, 110]. 

Говорить про приклад утворення зв’язків між мисленням і 
мовою в онтогенезі людини. „Основна ідея (вона надзвичайно проста) 
полягає в тому, що в процесі розвитку, і зокрема, історичного роз-
витку поведінки, змінюються не стільки функції, як ми це раніше 
вивчали (це була наша помилка), не стільки їх структура, не стільки 
система їх руху, стільки зміцнюються і модифікуються відношення, 
зв’язки функцій між собою, виникають нові угрупування, які були не 
відомі на попередньому ступені” [113, 110]. Ця теза Виготського є 
ключовою для нашої роботи. 

Виготський проводить ідею в контексті психології розвитку і 
тому зауважує, що при аналізі переходу дитини від однієї вікової 
стадії до іншої важливо досліджувати не зміни окремих функцій, а 
зміни міжфункціональних зв’язків. Ми можемо зараз зауважити, що, 
на жаль, ця дуже вірна і продуктивна ідея так і не реалізована в 
віковій психології, причому, ні в науково-дослідницькому, ні в 
практично-прикладному її аспектах. 

„Виникнення таких нових рухливих відношень, в які ставляться 
функції одна до одної, ми будемо називати „психологічною систе-
мою”, вкладаючи сюди весь той зміст, який зазвичай вкладається в це, 
на жаль, занадто широке поняття” [113, 110]. 
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В цілому Виготський зазначає: „Перед психологією стоїть задача 
показати виникнення єдиної системи як наукову істину… Мені здава-
лося, що системи і їх доля – в цих двох словах для нас повинні поля-
гати альфа і омега нашої найближчої роботи” [113, 131]. Можна гово-
рити, що влаштування психіки як складної розгалуженої і постійно 
рухливої системи є емпірично доведений факт. Він, в свою чергу, 
дозволяє змінити напрям подальшого пошуку. Якщо в кожному акті 
вищої поведінки (краще, нам здається, вживати термінологію акт 
активності, адже внутрішнє продукування, наприклад, думки чи 
образу, теж можна і треба вважати актом вищої поведінки у запро-
понованій Л.С.Виготським системі відліку – див. у О.М.Леонтьєва по-
ложення про внутрішню діяльність) тим чи іншим шляхом „задіяна” 
вся цілісна система психіки (психологічна система за Л.С.Виготським), 
немає сенсу вже на цьому етапі наукового розвитку розкладати цей акт 
на складові елементи (адже це зроблено). Слід зацікавитись тим, як 
сполучаються і узгоджуються, змінюються і взаємоперетворюються в 
кожному такому акті системні одиниці. І, з іншого боку, як спрямову-
ється і управляється цей процес. Отже, перед нами питання механізмів 
функціонування і розвитку цілісності поставлене як суто наукове, в 
межах, можливих і достатніх для наукового дослідження на сучасному 
етапі. Таким чином, ми приходимо до висновку, що психологія, в 
усякому разі, методологічно відрефлексована Л.С.Виготським, дозво-
ляє формулювати мету дослідження в дещо незвичній формі як для 
традиційних підходів. Більш того, вона дозволяє цю мету досягти. 

Але виникає додаткова необхідність аналізу теоретичних поглядів 
на цілісність природи психічного, на реальність цієї природи, що, в 
дійсності, означає необхідність адекватного меті розуміння особистості 
і її внутрішнього світу. Останнє питання, на наш погляд, найбільш ємко 
відображає предмет дослідження, як ми його розуміємо і бачимо в 
контексті поєднання ідей Л.С.Виготського з інтересом власне до осо-
бистості (точніше – особистісної форми існування психіки). 

Зазначимо, що така необхідність виникає в зв’язку з тим, що в 
даний час проаналізована нами ідея Виготського, з одного боку, і 
уявлення про внутрішній світ людини – з іншого, існують, ніби-то в 
різних площинах. Уявлення про внутрішній світ традиційно тяжіють 
до більш філософсько-світоглядних побудов і не охоплені на даний 
момент логікою науки в її розвиненій формі. Нам уявляється, що 
теоретичний синтез цих двох площин дозволить впритул підійти до 
питання психологічних механізмів існування і розвитку внутрішнього 
світу людини, як суто людської форми існування психіки (психо-
логічної системи – в руслі ідеї Л.С.Виготського). 
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1.2. Деякі особливості сучаної психології як науки 
 
Синтез, про який йдеться, виявляється, однак, неможливим в 

психології зараз (в ній навряд чи можливим є взагалі будь-який 
синтез). Ми говоримо про синтез в живому сполучанні напрямів, а не 
нав’язування „провідної парадигми” (останнього, як раз в психології 
було і є більш ніж достатньо). В своїй автобіографічній книзі 
К.К.Платонов наводить гірку, але точну й правдиву метафору 
І.П.Павлова щодо розвитку психології. Вона – про те, що психологія 
просто не хоче розвиватися. Наводимо її сутність: в якомусь сенсі 
становлення будь-якої науки нагадує побудову будинку. Спочатку 
закладається фундамент, потім зводяться поверхи, можливі прибу-
дови і т.д. Це не виключає, що на всіх рівнях робота йде завжди, 
можливі (і потрібні!) дискусії, різні проекти – все, як в житті. Але, не 
дивлячись на ці обов’язково необхідні речі, наука зростає поверх за 
поверхом. В психології ж таке враження, що кожен починає з нульо-
вого циклу (чи не правда, це нагадує казку про трьох поросят) (за 
Платоновим [369]). Навіть зараз може, і цілком слушно, виникнути 
питання, а чи є психологія наукою? Єдиною наукою!? Безумовно, ці 
питання, що називається „занадто”... Але цікаве інше: один з голов-
них критеріїв науковості – вплив результатів досліджень на життя 
суспільства. Вплив цей, звісно, є, і він достатньо сильний, але треба 
давати звіт в тому, що випливають результати напрямів, які розроб-
лялися власне ненауковими методами... 

 Взагалі, існують проблеми і вони доволі слабо вирішуються. І, 
скажімо, редукція – не причина, а наслідок того, що відбувається в 
науці. Переконаємось в цьому. 

 Крім дуже відомих форм редукції психологічного знання (аналіз 
„по елементам”, перехід від пізнання психіки до тих реальностей, що з 
нею пов’язані), існують ще, так би мовити, організаційно-пізнавальні 
аспекти редукційності. Мається на увазі, по-перше, тяжіння до авто-
ритету і, в цілому, прагнення парадигмальності. В певні часи, в суто 
соціальному плані в психології (як, власне, і в будь-якій іншій науці) 
займає провідне місце та чи інша теоретико-методологічна парадигма. 
При цьому, іноді вона могутньо підкріплюється ще й ідеологією (так 
було в Радянському Союзі з теорією діяльності, так було з теорією 
З.Фрейда, так було завжди…). В цих випадках дослідникам більше 
хочеться знайти в психіці підтвердження пануючої теоретичної 
схеми, ніж насправді відкрити щось нове і спробувати його зрозуміти, 
адже вони шукають тим самим і соціальне підкріплення, і підтвер-
дження власної належності до провідного напряму. Мотивація ця 
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виявляється сильнішою, ніж потреба пізнання. При цьому відбу-
вається збіднення (звужування) об’єкту дослідження, оскільки деякі 
факти відкидаються і просто не помічаються, якщо вони суперечать 
або ж просто не вписуються в провідну ідею. У дослідників форму-
ється суто прагматично-споживацька позиція, і дуже важливо те, що 
деякі люди (їх роботи просто не помічаються) вилучаються і забува-
ються, а то й забороняються. Адже дослідник, що прагне здобувати 
нові факти і осмислювати їх, дуже програє тому, хто над усе хоче 
знайти в текстах визнаного класика підтвердження своїх ідей, свого 
розуміння („виявляється, Фрейд (Леонтьєв, Ананьєв, Роджерс etc) 
думав так, як і я”), – це є провідним. І нічого поганого нема в цьому 
стилі мислення дослідника, аж поки він не доходить до ступеню, коли 
це стає єдиним його прагненням. В цьому випадку психіка втрачає і 
статус об'єкта дослідження, і власну самоцінність, перетворюючись 
на засіб самоствердження і вирішення власних життєво-соціальних 
проблем. Подолання такого стану речей полягає зовсім не в відмові 
від парадигм, адже вони є необхідним і обов’язковим атрибутом 
наукового пізнання. Мова йде про здатність дослідника до діалогізу-
вання „з різними парадигмами”, не відриваючись від головного – 
наукового факту. В роботі „Исторический смысл психологического 
кризиса” [108] Л.С.Виготський пропонував, як вихід з цього виду 
редукціонізму, створення так званої „загальної психології”, яка мис-
лилась зовсім не тим, що викладається під цією назвою в вищих 
навчальних закладах зараз. Л.С.Виготський вибудовує свою ідею, 
весь час наводячи аналогії з іншими науками – загальною біологією, 
загальною хімією, математикою etc. У нього виходить, наважимось 
інтерпретувати класика, своєрідна „парадигма парадигм”: загальна 
психологія являє собою струнку найбільш узагальнену концептуальну 
систему закономірностей і законів, що однаково стосується всих 
форм існування психіки і всих її проявів. Ці закономірності (змістовні 
узагальнення) є надійно встановленими, перевіреними часом і прак-
тикою, отже не вимагають перевідкриття і не передбачають радості 
від того, що хтось, виявляється, думає так само. В часовому вимірі 
така система має бути достатньо сталою, хоча й гнучкою (зазначимо в 
дужках, що це дуже правдива думка, адже не дивлячись на справді 
революційні відкриття в фізиці, хімії, біології – найбільш загальні 
закономірності цих наук залишалися без змін, і, наприклад, загальна 
фізика просто гнучко відреагувала і вбудувала в себе те, що набуло 
статусу всезагальності в таких, здавалося б, кардинальних теоріях, як 
теорії А.Ейнштейна, І.Пригожина і т.ін., не втративши при цьому 
свого статусу, а лише збагатившись). В психології, безсумнівно, теж є 
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така всезагальна концептуальна система, яка насправді і мусить 
завжди, в кожному випадку конкретного дослідження виступати 
єдиним і беззаперечним вихідним моментом. Іншим таким моментом 
є практика і вочевидь – той реальний контекст життєвих обставин, що 
безпосередньо супроводжує, „огортає” ситуацію дослідження. І цьому 
(і першому, і другому), повторимо, зовсім не треба шукати підтвер-
дження в нових наукових фактах. Інша справа, що названі фактори 
(вихідні позиції) лише задають і окреслюють роботу дослідника, але 
не заперечують і, з іншого боку, не вимагають підтвердження самих 
себе, в нових фактах, які встановлюються у дослідженні. Але зрозу-
міти отримані дані не можна ні з них самих, ні з всезагальної системи, 
ні з безпосередньо даного життя. Його треба інтерпретувати, адже, як 
відмічав Л.С.Виготський: „Будь-яке конкретне явище є абсолютно 
невичерпним і нескінченним за своїми окремими ознаками; треба 
завжди шукати в явищі те, що робить його науковим фактом” [108, 
298]. Для Виготського це завжди – пошук, пов'язаний з відкриттям і 
формуванням відповідного поняття, тобто – науковий факт є факт 
спостереження (експерименту, опитування – не має значення), який 
узагальнений і введений у понятійну систему. Саме тут, в цій точці 
вимагається компетентність, пізнавальна спрямованість і діалогізм, 
щоб уникнути редукційності. Гострота ситуації зумовлена тим, що 
кожного разу явище, що спостерігається перетворює на науково-
психологічний факт сам дослідник. І, володіючи загально психоло-
гічним концептуальним уявленням він, дослідник, може дійсно 
отримати будь-який науковий факт. Як вже зазначалося, найчастіше 
досліднику дуже хочеться „обрізати” явище і „підігнати” його у виг-
ляді нового наукового факту під якусь із існуючих часткових науко-
вих парадигм. Бажано – під панівну, або й свою власну. В цьому і є 
сенс даного виду редукції. 

 По-друге, існує невичерпне прагнення вийти за межі психічного 
явища як наукового факту через акцентування проблем минулого 
(власне, походження, виникнення) даного явища, або ж – проблем 
майбутнього його існування. Відбувається тонке зміщення наголосів: 
врахування принципу історизму, закономірностей генези явища, як і 
цілісної особистості взагалі є дійсно необхідним для наукового 
пізнання (як, власне, і врахування майбутнього проектування, розгор-
тання цього явища). Але оце „врахування” непомітно перетворюється 
на самостійний предмет дослідження. Чомусь ґенезу явища вивчати 
легше й зручніше, будувати проекти майбутнього руху – привабли-
віше, ніж вивчати наявний стан речей. Власне, зрозуміло – чому саме, 
адже психічне є плинним, отже „зупинити” його не вдається навіть в 
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жорстко-експериментальних умовах. Проте, це ніяк не означає, що в 
психіці немає теперішнього часу, отже перетворювати всю психоло-
гію людини на психологію розвитку є безграмотним і небезпечним. 
Пафос, з яким передається суперечка П.Я.Гальперіна з Ж.Піаже (за 
Л.Ф.Обуховою [328]), сенсом якої стала, ніби-то фраза П.Я.Гальпе-
ріна про те, що вивчати треба не те, якою людина є, а те, якою б вона 
могла бути, викликає певне занепокоєння. Взагалі, даний вид редукції 
призводить до появи викривлених уявлень, які є не лише неадекват-
ними з наукової точки зору, але й недоречними в практично-психоло-
гічній площині. І часто вся справа – в тонкощах акцентування. 
Скажімо, ніхто не сумнівається в вірності слів А.Валлона, що кожна 
психічна особливість виникає на базі минулого змісту, минулих 
якостей цієї ж особливості, але ж не можна розуміти так, що все в цій 
новій якості є її минулим… А між тим, психоаналітичні напрямки 
розуміють це саме так: будь-яка психологічна проблема людини 
розглядається як така, що виникла раніше, переважно, в дитинстві, і 
людина просто не знає, не усвідомлює цього. Отже, допомога людині 
в переживанні цієї сучасної проблеми має полягти у реконструкції 
давнього (дитячого) досвіду. Людина виявляється не просто залеж-
ною від минулого, а безсилою і безпорадною (не-суб’єктною) в 
своєму теперішньому існуванні. Спроба Г.Олпорта суперечити цій 
неправді через введення і обґрунтування поняття про „функціональну 
автономію мотивів” виявилася не достатньо сильною контраверзою. 
Так, власне, як і принцип гештальттерапії „тут і тепер”, який, на жаль, 
залишається принципом лише в межах гештальттерапії. Причина тут 
не в науковій силі, а в соціальному авторитеті психоаналізу. Інший 
варіант такої редукції являє собою система „розвивального навчання”, 
яка подається у вітчизняній психології як втілення і реалізація ідей 
Л.С.Виготського (про це буде мова в свій час). Головна проблема 
виглядає так: ми „втікаємо” від завдань дослідження унікальної і 
неповторної природи психічного явища, яку воно має зараз, виносимо 
його „за дужки” предмету дослідження і лише припускаємо (допус-
каємо його присутність). 

По-третє. Набуває все більшого розповсюдження тенденція до 
схематизації і усереднення науково-психологічних фактів. Задля 
цього розробляється і впроваджується все більш могутній математич-
ний апарат, і хоча звичайне „середнє арифметичне” вже давно стало 
анахронізмом, всі надскладні математично-кібернетичні викладки 
несуть в собі все ту саму стару, як світ, надію, що дещо середнє є, 
ніби-то – загальним, тобто, притаманним всій безлічі унікально різ-
нобарвних психологічних явищ. В принципі, тут просто полегшення 
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дослідницької задачі, компенсоване надскладністю математики. В 
результаті всих цих операцій ми знову отримуємо „дещо”, що лише 
дуже опосередковано і штучно можна приєднати до психіки живої 
конкретної людини. Це дуже показово проглядає в такому „довічно-
му” питанні психології, як типологія. Ще 1981 року це дуже яскраво 
показав, зокрема, Б.І.Додонов [159], констатувавши очевидний факт: 
в усих типологіях абсолютна „більшість людей відноситься до так 
званих „змішаних (або „середніх”) типів” [159, 286]. В цьому легко 
переконатися, проглянувши перші-ліпші результати будь-якого 
опитувальника, призначеного для визначення типу. Виникає вражен-
ня, що ідея усереднення відпочатково закладається в опитувальники 
їх авторами, інакше просто не можна пояснити усі дослідницькі 
конструкції. Взагалі, впевненість в тому, що дещо усереднене 
відображає в собі (собою) в певній формі всі найважливіші якості 
значної кількості об’єктів або явищ, має філософські витоки у явищі 
емпіричного узагальнення. Відбувається знову підміна: ми шукаємо 
усереднене для того, щоб зрозуміти сутність об’єкта (явища), нато-
мість не помічаємо дуже простої речі, а саме того, що ознаки (ті 
конкретні параметри, по яких ми знаходимо середнє) є нами ж, тобто, 
цілком штучно і свавільно встановленими. Для прикладу: ми вирі-
шили знайти за показниками розміру середній листок в кроні дерева. І 
фактично це цілком можливо зробити. Для чого це робиться? Щоб в 
цьому конкретному предметі (листку) легше і надійніше побачити 
ніби-то сутність предмета, адже ж ми тепер абстрагувалися від „інди-
відуальних варіантів”, які так недоречно впадають в око і відволі-
кають наше пізнання від „головного”. І от перед нами – „листок вза-
галі”, листок, як „чиста форма” (сказав би феноменолог). Просто 
чудово, що ця „форма”, виявляється, цілком реально існує (адже – ось 
він, я тримаю його в руці, цей „листок взагалі”), а не являє собою 
лише мисленнєву абстракцію, як вчать нас філософи. От тепер-то я й 
зможу відкрити природу речі… Але дуже швидко виявляється, що, 
насправді, ні на які питання щодо своєї природи ця річ мені відпо-
відати не хоче (крім, звісно, того питання, що вона є середньою за 
розмірами на цьому дереві, – тобто питань, які я сам, а зовсім не 
природа речі, і придумав, і поставив, і відповів на них). Тоді, якщо я 
вірю в „міф усереднення”, дуже швидко дійду до того, що треба 
„взяти” іншу ознаку (наприклад, ступінь забарвлення), а потім, пере-
конавшись в безрезультатності і тут, – ще іншу (наприклад, ступінь 
розчленованості листової пластинки), а потім – ще… Проблема явно 
не хоче вирішуватись, а дослідник, уявимо це, має дуже сильну 
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мотивацію її вирішення і тому ж сильну віру в „міф усереднення”. 
Тоді може статися „відкриття” – треба отримати „сполучання усеред-
нення”, просто кажучи – середні за різними параметрами листочки 
порівняти і знайти ще одне(!) усереднення і ото вже точно буде „чиста 
форма”. Вона-то й відповість на всі питання щодо своєї сутності. Так 
виникає проблема кореляційного і факторного аналізу. Процедура 
складна, цікава, іноді, захоплююча, але вона так і не може сприяти 
відповіді на центральне питання. Натомість виявляє безліч нових 
властивостей речі і їх сполучень, відкриваючи можливість подаль-
шого пошуку в цьому напрямі: можна об’єднати виокремлені групи 
по, знову-таки, безлічі штучно придуманих напрямів і отримати 
фактори, кластери, плеяди, багато іншого цікавого і все більш трудо-
ємкого. Але про природу листочка ми так нічого й не дізнаємось. 
Можна на якомусь етапі повернути листочки на дерево в тих групах- 
сполученнях, що у нас вийшли, і крона стане дуже своєрідною, хоча й 
зовсім не-природньою, і сказати щось приблизно таке: „От тепер вони 
розміщені правильно, за законами аналізу”. І це буде все, що ми 
зробили, але потім прийде людина, яка знову знайде іншу ознаку і… 
переробить крону. Зазначимо, що, по суті, мало що зміниться, якщо, 
вірячи в „міф усереднення” ми почнемо різати листки і там внутрі 
шукати ознаки, які можна і треба усереднити. Все лише набагато 
ускладниться і стане довшим в часі… 

Нехай нас вибачать за популяризацію давно відомих речей, але, 
на наш погляд, це виявляється необхідним. Приклад, безумовно, 
надуманий: в біології люди так природу життя істоти вивчати не 
стали (хоча, могли б, і тоді ми й зараз нічого б не знали ні про гени, ні 
про ферменти, ні про ДНК). А от психологію вивчають, в тому числі, і 
так, і дуже часто – тільки так. Віра в „міф усереднення” свавільність у 
виборі „важливих” ознак (а їх, „на щастя” – безліч, всим вистачить) 
означає просто шалену боротьбу з природною психікою, яка за своєю 
сутністю є унікально-цілісною і, можна сказати, існує як контраверза 
взагалі: і усередненню, і штучному розчленуванню на „елементи”. 
Психіка, зрозуміло, так же шалено опирається таким спробам проник-
нення в неї, але це не той „природній опір” об’єкта дослідження, про 
який відомо ще з філософії Б.Спінози. Це опір спробам перевести 
існування об’єкту в ситуацію для нього абсолютно алогічну і неймо-
вірну (якби ми хотіли так вивчати сутність і функціонування живої 
істоти, можна було б помістити її у космічний простір без всяких 
захисних пристроїв, вона тут же розпалася б на молекули і атоми, а 
ми б ганялися за ними по Всесвіту з вірою, що ми колись їх спіймаємо 
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і реконструюємо цілісний організм). В принципі, цей вид редукції є 
гарно відомим, але існують речі, які загострюють проблему. Одна з 
них стосується соціальних явищ: так звана психодіагностика за 
„принципом усереднення” не тільки замінює активно власне науковий 
пошук, а й перетворюється на справжню індустрію, відтягуючи на 
себе людей і чималенькі кошти. Маючи при цьому безумовне, але 
виключно прикладне значення, вона претендує на всезагальність і 
саме це є найбільш небезпечним (адже не секрет, що величезна 
кількість людей, в тому числі, на жаль, і фахівців, вважають, що цей 
підхід і психодіагностика як його втілення, це й є, власне психологія). 
Інша сторона – суто психологічна. Не слід забувати, що руйнація 
цілісності в медицині і в психотерапії кваліфікується як травма. 
Зведення людини як об’єкта дослідження до окремих, свавільно 
виділених частин (точніше б було – шматків) не може залишатися без 
наслідків: цілісність внутрішнього світу травмується, в тому числі і у 
того, хто проводить дослідження, адже і для нього, як людини, 
ситуація є нестерпною (взагалі, якщо називати речі своїми іменами, 
можна говорити й про шизоїдність як патологію). 

Четвертий фактор, який зумовлює редукційні процеси в пси-
хології, на наш погляд, стосується того, що можна назвати „страхом 
субстанціональності”. Це складна і дивовижна історія, якою треба б 
було зайнятися спеціально: коротко сутність полягає в тому, що 
боротьба науки з теологічними напластуваннями, з одного боку, та 
наївними уявленнями про „гомункулус”, „монади”, „органон” тощо, – 
з іншого, не лише закінчилася повною перемогою, але й „принесла” як 
додатковий слід певне правило, згідно якого навіть термін „душа”, 
„внутрішній світ”, „переживання” і подібні, з суто наукової, строгої 
точки зору можна вживати виключно в значенні метафор, інакше 
одразу робляться висновки про недопустимий в науці тон, 
некомпетентність, неверіфікованість даних і так далі. Отже, цілісність 
психіки представляється міфом: просто уявляти її як ціле, до того ж 
насправді існуюче ціле, виявляється нам з якихось причин зручним. 
Слід зазначити, що абсолютно ясно, з яких саме причин нам так 
здається – адже так воно є й насправді, і кожна людина дуже гарно 
знає, що починається, коли ця цілісність порушується. Але це абсо-
лютно достовірне знання виявляється ненауковим, а спроби все ж 
ввести в науку проблеми, пов’язані з вивченням цілісних явищ 
зустрічають опір і доволі жорсткий. 

 П’ятий фактор пов’язаний з глобальним принципом опосеред-
кованості і, водночас, недовірою науки до безпосереднього. Поняття 
опосередкування дійсно є одним з центральних у психології. Воно 
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відрізняється фундаментальністю, глибиною та багатогранністю, і ми 
будемо багато працювати з ним. Тут відзначимо лише те, що 
стосується аспекту дослідження в тій площині, що розглядається. 
Йдеться, знову-таки, про очевидну річ – психічне не може бути 
„ухопленим” в безпосередньому сприйманні, просто тому, що воно не 
матеріальне і отже у людини немає відповідних аналізаторів. Так 
виникає положення у вітчизняній психології відоме як „принцип 
єдності свідомості і діяльності”. Власне дослідницький аспект, що 
витікає з цього принципу, полягає в тому, що свідомість може вив-
чатися виключно через аналіз діяльності, тобто – опосередкування. 
Якщо це тлумачити ширше, розповсюджуючи на інші відгалуження 
психології, отримаємо той самий постулат, тільки з використанням 
термінів „психіка” (замість свідомості) і „поведінка” (замість діяль-
ності): психіка науково може досліджуватись тільки через поведінку. 
Отже, вона, власне, не вивчається, а описується за допомогою 
інтерпретації. Слід зауважити, що таке положення взагалі-то існує не 
лише в психології. Насправді, в дуже великій кількості наук ми 
зустрічаємо опосередкованість організації пізнання: люди не мають 
можливості безпосередньо спостерігати внутріядерні процеси, дуже 
віддалені космічні об'єкти, історичні події епох, що давно минули. 
Відповідно, прилад або історичний документ є тим засобом, що 
опосередковує пізнання, дозволяючи досліднику уявити, добудувати 
(а то й – вперше побудувати) реальність, що вивчається. Причому, 
сам цей засіб виступає серйозним фактором до-визначення і зміни тієї 
реальності, з приводу вивчення якої його створено. Чому в названих 
науках опосередкованість не розглядається, на відміну від психології, 
як гостра проблема? Нам здається, відповідь у тому, що тут 
зберігається довіра до безпосереднього досвіду, тобто тих фактів і 
явищ, що їх можна побачити й почути без будь-яких приладів. А з 
іншого боку, серйозно враховуються думки, уявлення, інтуїції і 
почуття дослідника (зокрема, про значення почуття краси і гармонії 
неодноразово згадували і Н.Бор, і А.Ейнштейн і багато інших вчених). 
В психології на все це накладено заборону, стосовно використання 
його у наукових дослідженнях. Пояснюється вона тим, що довіряючи 
безпосередньому, дослідник непомітно підмінить задачу об’єктивного 
вивчення явища на опис власних переживань з приводу цього явища, 
тобто, фактично, буде давати звіт про самоспостереження. Але ж це 
дійсно так! Наведемо з цього приводу цікаві думки Г.І.Чєлпанова, 
який серйозно вважав самоспостереження основним методом 
психології. Ця його впевненість уже стільки раз критикувалась, що 
зовсім нема сенсу повторюватись, хоча, на наш погляд, критика не є 
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такою вже заслуженою. Зокрема, Г.І.Чєлпанов зазначає, що пізнання 
людиною „світу зовнішнього, фізичного” і „світу внутрішнього, світу 
психічного” принципово відрізняється тим, що первинна інформація 
про фізичний світ надходить у результаті роботи органів чуття, тоді 
як відносно світу внутрішнього цього сказати не можна [494, 91]. 
„Сприйняття психічних явищ доступне лише тому індивіду, який 
переживає їх” [494, 92]. За Чєлпановим, знання тут отримується зав-
дяки умовиводу, який людина робить на підставі безпосередніх пере-
живань [494, 93]. Коли ж ми вивчаємо „світ психічний” іншої людини, 
знову-таки, безпосередньо ми сприймаємо зовсім не психічні явища, а 
ті чи інші акти поведінки. І далі робляться умовиводи про психічне 
явище. Але що дозволяє зробити такі умовиводи? Г.І.Чєлпанов відпо-
відає таким чином, говорячи про страждання: „Такі умовиводи я можу 
робити тому, що я знаю, що коли Я страждаю, то я створюю ті ж самі 
переривчасті звуки, з очей моїх теж тече прозора рідина і т.д., і т.п, і 
тому, коли я сприймаю ці явища у іншої людини, я роблю висновок, 
що вона страждає точно так, як і я. Отже, необхідно мені самому 
пережити хоч раз те, що переживає інша людина для того, щоб 
робити судження про її душевні стани” [494, 93]. Обґрунтовуючи цю 
тезу, Г.І.Чєлпанов, фактично вибудовує принцип психологічного 
дослідження: неможливо безпосередньо спостерігати психічні явища 
іншої людини, щодо них можна лише робити умовиводи (тобто, 
опосередкованість тут в наявності). Але ці умовиводи ми можемо 
робити виключно на підставі власних безпосередніх переживань, 
тобто – самоспостереження, яке Чєлпановим так і розуміється – без 
будь-яких етапів сенсорно-перцептивної діяльності накопичення 
людиною досвіду власних безпосередніх переживань. „Кожне психіч-
не явище, яке ми бажаємо вивчати у інших істот, ми переводимо на 
мову своїх власних душевних переживань і тільки в таких випадках 
виявляється можливим зрозуміти психічні стани інших” [494, 95]. Так 
і виходить цілком слушно, що самоспостереження (в цьому, і лише в 
цьому його розумінні) є центральним методом психологічного дослі-
дження. Таким чином, Г.І.Чєлпанов зовсім не відкидає принцип 
опосередкування в психологічному дослідженні, і, з іншого боку, його 
розуміння методу самоспостереження зовсім не корелює з розумін-
ням, яке є в підручниках. Важливо те, що в схемі, що витікає з 
побудов Г.І.Чєлпанова, є дві ланки безпосереднього, без уваги і 
довіри до яких психологічне пізнання не відбудеться: дослідник 
безпосередньо сприймає поведінкові вияви, це – по-перше, і, по-
друге, він актуалізує досвід власних безпосередніх переживань… 
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Взагалі, короткий аналіз ідеї Г.І.Чєлпанова наведено з причини того, 
що сучасна недовіра до безпосереднього, на наш погляд, викликана 
виключно неадекватним, невдалим розумінням ситуації психологіч-
ного дослідження. (Адже помітно, що, скажімо, самоспостереження 
Чєлпанов розуміє зовсім не так, як його розуміють і, відповідно, 
критикують в класичній і сучасній літературі. Тут, як видно, йдеться 
про інше: про увагу до збереження досвіду власних безпосередніх 
переживань, здатність їх актуалізувати і адекватно включати в 
дослідницькі ситуації). 

 На цю, здавалося б цілком обґрунтовану тезу Г.І.Чєлпанова є 
могутня антитеза Л.В.Виготського: „Насправді, – пише він в роботі 
„Свідомість як проблема психології поведінки”, – було б правильніше 
сказати як раз навпаки. Ми усвідомлюємо себе, тому що ми 
усвідомлюємо інших, і тим самим способом, яким ми усвідомлюємо 
інших, тому що ми самі у відношенні себе є тим самим, що інші у 
відношенні до нас” [494, 96]. Отже, я усвідомлюю себе лише настіль-
ки, наскільки я є для себе іншим. Здається, перед нами дві проти-
лежні, антиномічні думки, і при цьому обидві, як не дивно, мають 
кожна свою цілком переконливу аргументацію. Г.І.Чєлпанов 
доводить, що чужу психіку я можу вивчати, лише коли для інтер-
претації чужої поведінки актуалізую відповідні свої безпосередні 
переживання, і приміряючи, приписуючи, „накидаючи як сіточку” їх 
на чуже життя. І отже – метод самоспостереження дійсно виступає не 
просто головним, а реально єдиним (якщо говорити про психіку, а не 
про поведінку). І ми відчуваємо, і знаємо, що це – правда, що так, в 
дійсності, і відбувається в житті. Л.С.Виготський же запевняє, що все 
навпаки: ми спочатку пізнаємо, розуміємо, усвідомлюємо психічне 
(внутрішній світ) іншого, і лише після цього і завдяки цьому можемо 
пізнати і усвідомити власну психіку. І ця думка теж видається цілком 
вірною, хоча і в дещо іншій площині: якщо з Чєлпановим ми згодні, 
оскільки його твердження прямо і ясно відповідає нашому реальному 
суб’єктивному досвіду, то Виготський говорить про те, що без інших 
людей ніхто з нас не став би ніколи свідомою і рефлексивною істотою 
(людиною), в чому теж сумніватися якось навіть незручно. Так 
виходить „зачароване коло”: для того, щоб пізнати й усвідомити себе, 
треба стати іншим для себе, а для цього пізнавати й усвідомлювати 
інших (Л.С.Виготський), але останнє, наполягає Чєлпанов, можливе 
лише за умови актуалізації, на підставі поведінки (НЕ психіки), яку 
спостерігаємо у іншого, власного суб’єктивного досвіду переживань і 
його „приміряння” до іншого. Кожна з позицій виявилась однаково 
сильною і, водночас, неспроможною подолати іншу. Гостре проти-
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стояння мало доволі неприємні наслідки, як життєві (сумно, коли дві 
такі серйозні постаті, якими були Г.І.Чєлпанов і Л.С.Виготський, 
розходяться через принципові незгоди і вже не можуть у співробіт-
ництві збагачувати одне одного), так і історико-методологічні – 
питання можливості так званого „об’єктивного” пізнання психіки 
залишилось нерозв’язаним, хоча були спроби, і навіть дуже автори-
тетні і серйозні [186]. Ми і зараз його „обходимо” і ніби не помічаємо, 
але невирішеність тут відгукується серйозним дискомфортом у 
психологів. 

 Однак до вказаної антиномічності можна повернутися з дещо 
інших позицій. Якщо уявити, що відбувається не боротьба двох 
протилежних ідей, а їх діалог… Головне, що треба це допустити в 
діалозі – незлиття зі своєю ідеєю: „моя ідея і я не одне й те саме”, – ця 
проста побудова практично ніколи не вдається, на жаль… Саме тому, 
обговорення думок, ідей (особливо – створених, вистражданих) 
занадто часто перетворюється на боротьбу особистостей, вмотиво-
вану вже з зовсім іншого боку – самоствердженням, амбіційністю, 
авторитетом тощо… Якщо ж утриматись від цього і утримати об’єкт, 
з приводу якого виникла ідея і виходити з того, що він, а не ти, і є тут 
– головна діюча особа, все може виявитись зовсім по-іншому: ціка-
віше, змістовніше, різнобарвніше. Авторам цитованих ідей не вдалося 
перейти в таку площину обговорення, але, схоже, Л.С.Виготський 
довго залишався у внутрішньому діалозі з Чєлпановим (дозволяв у 
своєму внутрішньому світі бути його думці, визнавав її змістовність і 
важливість). У всякому разі, через вісім років він запропонував дуже 
цікаве, на наш погляд, вирішення цієї дилеми, хоча й зовсім не в 
контексті механізму інтеріоризації і взагалі поза культурно-історич-
ним поглядом, як би це не було сприйнято. Ми ще будемо мати 
нагоду це проаналізувати. 

В цілому, аналіз (і далеко не лише наш) дійсно засвідчує наяв-
ність в психології серйозних редукційних тенденцій. Але насправді 
ситуація не видається ні безнадійною, ні кризовою. Навпаки, бурхли-
вий розвиток дуже різних напрямків дослідження психіки створює 
унікальні можливості відкриття і розуміння нових наукових фактів, 
встановлення закономірностей і законів. Проблема існує, на наш 
погляд, як проблема дослідника, а саме – його компетентності, сво-
боди і відповідальності. Самі ж по собі редукційні тенденції не по-
винні долатися, а повинні рефлектуватися і враховуватись. Причому 
іноді, при вирішенні певних дослідницьких завдань, вони, власне, не є 
негативними. Отже, перше, що можна зазначити – необхідно розу-
міти, що психіку (психологію) можна вивчати з різними цілями – 
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прикладними, конкретно-емпіричними, аналітичними (коли досліджу-
ється, власне, не психічні явища, а тексти про них) і т.ін. В межах 
кожної мети, вся схема дослідження може бути різною, і, скажімо, 
„усереднення” дійсно може бути слушним в контексті певної системи 
дослідницьких завдань. При цьому, однак, ця система окреслює і 
обмежує простір інтерпретацій і умовиводів, отже методологічно 
неграмотним буде, наприклад, спроба абстрагування при виконанні 
конкретно-прикладних завдань. 

 З іншого боку, підхід до вирішення будь-якої дослідницької 
задачі здійснюється з певних чітких методологічних позицій. Це те, 
що описано вище як основна, найбільш узагальнена і беззаперечна 
концептуальна структура. Так, в нашій роботі, присвяченій дослі-
дженню психологічних механізмів структурування внутрішнього 
світу особистості теж слід визначитися з цими вихідними категоріями 
і методологемами. Зокрема, ми виходимо з того беззаперечного 
розуміння, що психіка людини (душа) є цілісною і реальною, 
існуючою за своїми власними закономірностями і зі своїм змістом. 
Термін „світ” вживається для підсилення того, що ця реальність є 
структурованою і упорядкованою, хоча й незавершеною, але такою, 
що має могутні тенденції до завершеності. В процесі розвитку 
людини її внутрішній світ змінюється, структурується, в ньому є сталі 
і короткочасові процеси і динамізми. Психологічний механізм роз-
глядається як процес структурно-динамічних змін, що забезпечують 
перехід від однієї якості до іншої. І останнє методологічне положення 
загального характеру полягає в тому, що внутрішній світ є відкритим 
і знаходиться у постійних зовнішньо- та внутрішньонапружених 
взаємодіях, які мають природу діалогу. Власне, це є основне кон-
цептуально-методологічна позиція, канва, яка задає напрям і уточнює 
характер дослідження. Далі необхідним є аналіз існуючих в психо-
логії теорій, парадигм і емпіричних даних, для того, щоб чіткіше 
зрозуміти предмет дослідження з різних аспектів і уточнили власну 
позицію. На цьому етапі принципово бути вільним, зберегти неупе-
редженість і діалогізм в „розмові” з іншими авторами і утримати 
предмет дослідження. Саме результативне проходження цього етапу 
дозволяє сформувати кінцеві гіпотези, які можуть перевірятися 
емпірично. Безумовно, методи, які використовуються, можуть бути 
різними, але вони не повинні суперечити вихідним методологемам і 
кінцевим гіпотезам. 

 



 54

1.3. Психологічні механізми становлення особистості 

(постановка проблеми) 
 
Обговорення механізмів будь-яких психічних явищ (подій) 

завжди має певне проблемне забарвлення і зустрічає недовіру. Це 
цілком закономірно (навіть, доречно), адже механізм – це та реаль-
ність, що зумовлює рух, перехід, виникнення і розвиток нової якості з 
чогось, що вже існувало. Водночас, механізм пояснює, відкриває 
зміст цього руху. Власне, це реальність, що відповідає на сакрамен-
тальне (і центральне!) для науки питання – як? Як виникає образ, як 
відбувається запам’ятовування і відтворення, як з'являється досвід… 
Таких питань в сучасній психології можна ставити безліч, і всі вони 
будуть доречні, і більшість – не матимуть відповіді. Психологічні 
механізми (будь-чого) це те „місце” науки, де найяскравіше відбува-
ється помічене Л.С.Виготським явище „перетворення проблеми в 
постулат”. З іншого боку, саме тут дуже гостро відчувається дійсна 
причина нескінченності наукового пошуку. Це легко показати, адже 
не так вже й багато психологічних механізмів знає сучасна наука. На 
наш погляд, у вітчизняній психології належна увага дослідженню 
психологічних механізмів приділялася в межах культурно-історичної 
концепції і, особливо, в дослідженнях самого Л.С.Виготського, 
О.М.Леонтьєва та Л.І.Божович. Найбільш цікавими, в цьому сенсі, 
нам уявляються експериментальні роботи О.М.Леонтьєва. Форму-
вання опосередкованого запам’ятовування, чутливості шкіри до 
кольору, звуковисотного слуху, спостереження за „зсувом” мотива на 
ціль… Ці, вишукані з точки зору науковості, дослідження, всі при-
свячені одній ідеї: О.М.Леонтьєв виявляє сам акт переходу від одної 
якості психічного явища до іншої. Фактично, це еталон емпіричного 
дослідження саме розвитку. В цьому „переході” діє якийсь механізм, 
що й забезпечує набуття нової якості досліджуваній психічній функ-
ції. О.М.Леонтьєв дійсно встановлює цей механізм: це спеціально 
організована діяльність людини. В усих його експериментах цей факт 
встановлено абсолютно коректно, надійно і однозначно. Отже, від-
крито механізм… Але прислухаємось до самого класика вітчизняної 
(та й, безумовно, світової) психології. Описуючи дію механізма 
„зсуву” мотива на ціль на прикладі гоголівського Акакія Акакієвича 
Башмачкіна, О.М.Леонтьєв зазначає: „Як сталося, як трапилося, що 
переписування казенних паперів зайняло центральне місце в його 
особистості, стало сенсом його життя? Ми не знаємо конкретних 
обставин, але так чи інакше обставини ці призвели до того, що 
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відбувся зсув одного з головних мотивів на зазвичай абсолютно 
знеособлені операції, які в силу цього перетворилися на самостійну 
діяльність, в цій якості вони виступили як такі, що характеризують 
особистість” [249, 201]. Виокремимо дуже важливе для нас зараз 
відверте зауваження О.М.Леонтьєва – „ми не знаємо конкретних 
обставин, але так чи інакше обставини ці призвели…” Фактично, 
автор визнає неспроможність дати психологічне пояснення: в даній 
ситуації його уявлення про механізм найбільш вірогідне, і це все… 
Непомітно ми „вислизаємо” з простору емпіричних психологічних 
фактів в галузь уявлень автора. Адже зрозуміло, ці обставини, пове-
дінка героя, його стосунки й система оцінювання його діяльності – 
все дуже важливе, але це… не психологія, не внутрішній світ. Душа 
знову виноситься „за дужки”, і це є редукція психології до непсихіч-
них фактів і явищ. Як саме цілісна психічна організація (особистість) 
змінювалась під дією обставин – саме це питання повинне бути цент-
ральним – натомість нам говорять просто, що вона змінилася, в прин-
ципі, правильно констатуючи факт. До речі, цей-таки факт перекон-
ливо показала і Б.В.Зейгарнік, пояснюючи через механізм „зсуву” 
порушення ієрархії мотивів особистості при алкогольній аддикції 
[177; 178]. І знову ми бачимо, що сам по собі „механізм” виник, ство-
рився „в голові дослідника” під тиском переконливих (але не психоло-
гічних фактів), і знову ми нічого не маємо емпірично-доказового про 
психологію „переходу”. Такими є, фактично, всі роботи в сучасній 
психології. І, наголосимо, це не є їх недолік, навпаки – викликає по-
вагу і захоплення майстерність експерименту, точність і глибина 
спостереження та аналітико-інтерпретаційна діяльність авторів. І 
разом з тим, саме тут „проблема перетворюється на постулат”. Прик-
лад із зовсім іншої сфери: на питання про психологічні особливості 
виникнення посттравматичного стресового синдрому значна кількість 
навіть досвідчених фахівців, відповідає дуже просто, що він виникає 
внаслідок перенесення психотравми. Більшості психологів, за нашими 
спостереженнями, здається, що це – цілком вичерпна відповідь. І вона 
– правильна. Досліджено багато специфічних ознак, створені дієві 
терапевтичні напрями надання психологічної допомоги. Але природа 
явища залишається нерозкритою саме тому, що не досліджено меха-
нізм – як саме перенесення психотравми переходить в посттравма-
тичний стресовий синдром. І знову мова не про недоліки. Йдеться про 
те, що можна назвати рівнями (пластами) наукового знання. „Зсув 
мотива на ціль”, виникнення звуковисотного слуху, посттравматич-
ного стресового синдрому і інші процеси зміни (власне, розвитку) 
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психічних явищ пояснюються через перехід одних явищ в інші, а сама 
цей перехід – або непсихологічний (поведінковий, соціальний), або 
створений, придуманий дослідником. На певному етапі цього дос-
татньо, але приходить час коли розумієш необхідності „психології у 
власних межах” (вираз Г.С.Костюка). І тоді „постулат” стає „пробле-
мою”. Адже є й очевидні „не наукові” факти – сотні й тисячі чинов-
ників завжди (і зараз теж) роблять те саме і так само, як це робив 
герой Гоголя, але лише одиниці стають „Акакієм Акакієвичем”. Те 
саме можна говорити про алкогольну залежність, до речі, і про пост-
травматичний стресовий синдром. Виникає проблема індивідуального 
варіанту, і виникає вона саме тому, що ми не знаємо відповідь на 
питання „як?” в суто психологічному контексті. І, додамо, лише тоді, 
коли ми її знайдемо, можна рухатись в бік „як зробити, щоб цього не 
сталося з даною конкретною людиною”. 

Звернення до проблеми психологічного пояснення дії психоло-
гічних механізмів не слід розуміти як вузько науковий напрям, дале-
кий і не дуже потрібний відносно прикладного аспекту. Навпаки, саме 
в межах практичної психології проблема ця набуває адекватної 
гостроти і значущості. Те, що ми можемо надавати допомогу, не 
знаючи природи того чи іншого відхилення, не повинно засліплю-
вати, адже це дуже схоже на застосування знеболюючих засобів в 
медицині: якщо природа болю невідома, ці засоби можуть бути 
смертельно небезпечними, що відомо кожній людині, при повній 
відсутності системи моніторингу наслідків психотерапевтичного про-
цесу, ніхто не наважиться сказати, що терапія „всліпу” (коли не знаєш 
природи патологічного процесу) є дійсно позитивним заходом. З 
іншого боку, простір психологічної практики найбільш рельєфно 
відображає недостатність знань про дійсні механізми зміни і розвитку 
психічних явищ. Це, наприклад, гарно видно в психодіагностиці. 
Згадаємо класично-гумористичний (але – безмежно актуальний зараз) 
приклад, який наводить Л.С.Виготський в роботі „Діагностика розвит-
ку і педологічна клініка важкого дитинства” [106]. …В педологічну 
службу звертається стривожена мама, яку турбує поведінка сина-
підлітка. Вона розповідає, що йому притаманні різні й безпідставні 
зміни поведінки – може бути неслухняним, злим, агресивним, жор-
стоким, а потім, раптом, тихим та лагідним, і навпаки… Спеціалісти 
проводять діагностичні процедури і говорять мамі, що її син – 
циклоїд. Жінка лякається і просить пояснити, що це означає (фак-
тично, вона питає про психологічну, внутрішню природу явища). Їй 
відповідають: це означає, що дитині притаманні невмотивовані різкі 
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зміни поведінки – від жорстокої агресії до лагідності й покори. „А, – 
розчаровано говорить жінка, – я це й сама знаю!” Зрозуміло, що їй 
нема чого очікувати фахової допомоги, адже вся „фаховість” тут 
зводиться до вживання страшного терміну „циклоїд”, за яким, при 
описі, виявляється та сама, суто житейська картинка. Проблема в 
тому, що ми й зараз не знаємо психологічної природи акцентуацій 
характеру (знаємо лише їх поведінкові прояви), не знаємо дійсні 
механізми їх виникнення і розвитку, співвідношення різних акцен-
туацій в межах цілісної особистості. І тому, ми, власне, не знаємо 
психології характеру. 

 Дуже часто, на жаль, так само розгортаються події і в корек-
ційній діяльності. Не розуміючи дійсної природи відхилення, ми 
будуємо її в своїй голові, спираючись на наукову парадигму, яку 
розділяємо і втілюємо. Виникає повний ефект розуміння явища (безу-
мовно, псевдо-розуміння, насправді), і далі – маніпуляції з людиною, 
які, знову-таки, здаються цілком логічними й доцільними, в межах 
парадигми і до-будованого псевдорозуміння (так в 18-му сторіччі у 
хворого діагностували хворобу – кашель, і від нього лікували). Істот-
ним і кореневим в цих випадках є тонка підміна розуміння явища 
його інтерпретацією, що далеко не одне й те саме, про що гарно знає і 
філософія і теорія пізнання. Ми інтерпретуємо переживання клієнта, 
не розуміючи, що являє собою переживання... і це коллапс всієї 
сучасної психології. 

 На щастя, так відбувається не завжди. Більше того, ми спро-
буємо показати, що саме в межах психологічної практики були від-
криті важливі (дійсно психологічні) механізми існування, виникнення 
і розвитку психічних явищ. Але спочатку слід визначитись з тими 
акцентами і наголосами, які вже поставлені тут. Що саме не влаш-
товує? Свого часу Л.І.Божович написала: „Чомусь в нашій психології 
отримала визнання лише одна сторона взаємодії суб’єкта зі світом, 
сторона „привласнення”. Але залишилася за бортом інша сторона; 
сторона кристалізації психічної діяльності в тих її продуктах, котрі 
потім стають джерелами формування індивідуальної психології” [60, 
141]. Власне, „за бортом” залишилась психіка. Сутність редукції в 
психології зовсім не в подрібненні предмету дослідження, а в його 
ігноруванні як дослідницького простору. Психіка виступає зовсім 
іншим простором – тим, де діє інтерпретація. Коли О.М.Леонтьєв 
називає мотивом зовнішній об’єкт (!?), здатний задовольнити якусь 
потребу людини, він займає межево-редукціоністську позицію (за це, 
до речі, його критикувала тільки Л.І.Божович). Але ж це не виняток. 
Ця схема: спостереження (дослідження, переживання) чогось 
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очевидного → інтерпретація чужої психіки, – виявляється дуже 
живучою. Першою ланкою схеми можуть бути факти поведінки, 
емпіричні дані щодо тих же фактів, фізіологічні (навіть, біохімічні і 
генетичні) процеси і явища, власні фантазії, абстрактно-теоретичні (а 
в дійсності – схоластичні) схеми, явища соціального життя, Святий 
ДУХ, космос – будь що… А далі це інтерпретується в голові дос-
лідника з претензією на „психологізм”. Непомітно предмет дослі-
дження підміняється таким собі конгломератом з парадигм, поведін-
кових фактів і …власних вражень. Останнє дуже важливе: з цього 
приводу Г.І.Чєлпанов говорив, що вся психологія побудована на 
даних самоспостереження, і дійсно – всі інтерпретації будуються з 
обов’язковим зверненням до власного внутрішнього світу. Але ж це – 
загальний механізм, і нічого тут ніби-то й немає. Дійсно, будь-який 
вчений (біолог, фізик, хімік etc) вивчає певний об’єкт дійсності, а 
потім аналізує й інтерпретує отримані дані, використовуючи і ті ж 
парадигми, і схеми, і власні значення, думки, навіть почуття. Це 
дійсно так, тільки не слід забувати про принципову відмінність – цей 
„будь-який” вчений (не психолог) вивчає адекватну дійсність, біолог – 
живий організм, хімік – хімічний процес, а от психолог, як уже 
показано, психіку не те що не вивчає – сумнівається в її наявності! 
(звичайно, якщо говорити не про загальні, хай і дуже палкі фрази, а 
бути прагматичним і раціональним в найкращому сенсі цих слів). Це, 
взагалі то, настільки ясно, що й приклади ні до чого. Можна сказати, 
що вся історія психології – це історія втечі психологів від предмету 
дослідження. І в основі тут – страх. Віковічний, архетиповий страх 
субстанціональності: адже для того, щоб щось досліджувати (не те, 
що біля нього, а саме це щось), треба, для початку, бути впевненим, 
що воно є. Тобто, треба визнати наявність душі як реальної субстан-
ції, а зовсім не як якоїсь функції (відображення, наприклад). Але ж 
таке визнання чітко „зклеєне” в нашій свідомості з визнанням Бога як 
центральної і цілком реальної постаті. А це вже, говорять, – не наука, 
забобони і т.ін. І не можна науково (тобто – точно, раціонально, дока-
зово) вивчати те, в існування чого не віриш. Виходять одні метафори, 
міфи і дива… Показова і цікава навіть термінологія авторів, коли 
вони хочуть сказати про психіку людини, як про реальну цілісність: 
„внутрішнє”, – називає це О.М.Леонтьєв – „внутрішнє діє на зовнішнє 
і тим саме себе змінює” [249], цей же термін вживає Л.С.Виготський 
(„перехід зовнішнього у внутрішнє”), С.Л.Рубінштейн говорить про 
„внутрішні умови”, які опосередковують зовнішні впливи… Виходячи 
з термінів, маємо щось невизначене, яке явно тяжіє до середнього 
роду і є доволі-таки беззмістовним і аморфним. Така, навіть 
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філологічно слабка, позиція і зумовлює редукцію до більш чіткого, 
оформленого, надійного – природного, соціального, духовного. 

Ми визнаємо, що проблема ця дуже давня, хоча це, з іншого 
боку, ніяк не означає, що її не треба вирішувати. Чи є психіка чимось 
реальним, чи вона є лише витвором (як не парадоксально, схемою etc? 
Реальним, як відомо, є те, що насправді існує (не в уяві) і його можна 
відчути безпосередньо (це – ключове слово, адже опосередковано, 
тобто – „через щось”, можна відчути і уявити будь-що). На ці питання 
(банальність) існує позитивна відповідь з того моменту, як людина 
стала людиною і почала усвідомлювати себе. Адже абсолютно реаль-
ними в викладеному сенсі є власні образи, почуття, думки, відчуття. 
Як вірно зазначає Р.Мей, все перераховане є „більш реальним”, ніж 
оточуюче [303]. Ще одна банальність – ця реальність дана кожному 
виключно відносно самого себе і зовсім закрита щодо іншої людини: 
саме тут і виникає проблема – думки, почуття, образи іншого ми не 
можемо безпосередньо відчути ніяким чином. І вже дуже давно 
(одразу ж) люди навчилися вирішувати цю проблему (без всякої 
науки): ми приписуємо, добудовуємо, уявляємо цю закриту реаль-
ність іншого, інтерпретуючи те, що можемо сприймати безпосередньо 
– поведінку, рух, висловлювання, вигляд etc. Психічне – це уявне, що 
знаходиться за цим безпосередньо даним… Це і був принцип опо-
середкування, а наука додала сюди узагальнення, абстракцію і все… 
Правда, виникла і продовжує виникати шалена безліч цих абстракцій-
схем, а психіка все ж не вивчається, а уявляється. Слід звернути увагу 
на те, скільки різних концепцій (теорій) існує для пояснення букваль-
но кожного психічного явища… Варто відкрити психологічний слов-
ник або підручник і порахувати теорії пам'яті, уваги, мислення, 
емоцій… Не говоримо вже про сотні теорій особистості. Це, власне, 
не є негативним явищем. Мова йде лише про те, що кількість 
концепцій ніяк не переходить в якість. І не може перейти. Назвемо ми 
це еклектикою, чи „позитивною еклектикою” (Г.Олпорт), чи систем-
ністю („відрефлексована еклектика є система”, – Г.О.Балл) – залиша-
ється фатально-невирішеним, головне – створені й створювані теорії, 
на жаль, пояснюють не психіку, а наше цілком житейське уявлення 
про неї, що виникає на підставі інтерпретації фактів поведінки іншої 
людини шляхом їх „примірювання” до своїх власних безпосередніх 
відчуттів і переживань. Цей своєрідний психологічний варіант „квад-
ратури кола”, власне, і визначає той цікавий факт, що психологія як 
наука уже звично і безнадійно перебуває в стані перманентної кризи, 
яка схоже, не має краю. Парадигма, побудована на принципі „єдності 
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психіки і діяльності” (психіка формується і виявляється в діяльності), 
і методичний підхід, побудований на ній, завели психологію в глухий 
кут. Причому, всю психологію, а не лише ту її частину, що називають 
діяльнісним підходом. Адже вся „наукова” в частині дослідницькій 
сповідає цю парадигму. Натомість питання про головне залишається 
на рівні невизначеного „середнього роду”, якщо погодитися з прин-
ципом (так, психіка дійсно, швидше за все оформлюється в діяльності 
і, безумовно в ній проявляється) і запитати, а що ж вона собою являє 
– відповіді не буде… 

 Завдання нашого дослідження полягає в спробі вивчити процес 
структурування, який постійно і плинно відбувається у внутрішньому 
світі людини. Вже сам предмет дослідження (внутрішній світ) виявля-
ється, як показано, дуже проблемним як для сучасного суто наукового 
пізнання. Отже, методологічні вихідні набувають особливого значен-
ня. Нам немає сенсу робити довший екскурс в методологію і теоре-
тичну психологію, оскільки це вже багато разів зроблено і продовжує 
робитися, що відображено в численних роботах [223; 258; 283; 358; 
438.]. Достатньо, на наш погляд, визначитися з центральною пози-
цією. Задля цього звернемось до думки Л.С.Виготського і потім 
спробуємо створити її „діалогічний контакт” з одним з важливих 
теоретичних положень К.Роджерса. Зазначимо, що наш вибір грунту-
ється зовсім не на певних відношеннях до названих авторів (хоча 
вони, ці відношення, у нас існують і є більш ніж поважливі), а 
випливає виключно зі специфіки предмету і завдань дослідження. 

 Л.С.Виготський в останній своїй роботі, присвяченій питанням 
дослідження емоцій в психології [125] здійснив дуже ретельний 
методологічний аналіз проблеми і прийшов до умовиводів, які, на 
наш погляд, стали гостро-актуальними тільки в наш час. В цілому, 
необхідно зазначити, що дана робота цікава і показова не лише цими 
умовиводами. Л.С.Виготському вдалося (невідомо, чи ставив він це за 
мету) максимально експлікувати рух і всі складні повороти дослід-
ницької думки при вирішенні серйозної проблеми. Вся ця робота – 
постійний драматично-напружений полілог авторської думки з 
безліччю думок інших авторів, постійні рефлексії і повернення до 
вихідних позицій, звернення до емпіричних фактів і аналіз аналізу їх 
дослідниками, апеляція до найбільш глобальних і вивірених методо-
логем, знову аналіз фактів… При цьому авторська думка не зникає і 
не розчиняється в безодні матеріалу та інших думок. Але вона і не 
дискутує – намагається зрозуміти і збагатитися. Ми не можемо, на 
жаль, зараз аналізувати цю роботу, яка є недооціненою, на наш пог-
ляд, являючи собою дійсно багатогранний смарагд думки Л.С.Ви-
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готського. Нам важливо, крім всього іншого, пояснити, чому сам 
стиль цієї праці є дуже важливим і показовим в контексті наших 
дослідницьких завдань. Нам не дано, на жаль, знати того дійсного 
внутрішнього контексту, який зумовив такий гострий і глибокий 
інтерес Л.С.Виготського до питання, яке сам він характеризує, як най-
заплутаніше, взагалі – „безнадійне” в психології. Але автор говорить 
про відсутність адекватної теорії емоцій в психології і дуже швидко 
стає зрозумілим, що це його хвилює по-справжньому. Чому? Відсут-
ність теорії з точки зору суб’єкта пізнання означає відсутність чіткої 
внутрішньої форми, в яку має втілитися різноманітний матеріал. 
Далеко не завжди, а лише в окремих випадках, людина може пере-
живати це як власний дискомфорт. Ці випадки відомі – коли пізнання 
якоїсь галузі дійсності цією, даною людиною переживається як її 
особистісна цілісність, або, сказав би В.Франкл, людина знайшла в 
цьому свій сенс. Текст цієї роботи Л.С.Виготського – особливе утво-
рення – незавершений наратив (останнє дуже яскраво видно, завдяки 
пристрасності автора, яка виявляється в його відступах, зауваженнях, 
окликах). Зовні все виглядає ніби звичайно – автор створює текст, 
щоб пояснити іншим те, що зрозумів сам. Але дуже швидко виявля-
ється, що це не зовсім так – пояснювати поки що нема чого, він сам 
хоче спочатку зрозуміти, через свій власний текст. Але в нього не 
виходить. (М.К.Мамардашвілі в одному місці дуже глибоко підмітив, 
що по-справжньому людина (письменник, науковець) розуміє, що 
вона хотіла сказати в тексті, тільки після того, як текст завершено) 
[285]. В даному випадку цього не відбулося, а Виготський вже просто 
не встиг повернутися до цієї проблеми… Тут дуже непогано видно 
іншу, внутрішню сторону процесу, причому доволі нетипову як до 
наших часів. Виготський ніяк не може отримати певну внутрішню 
форму, яка хоча б більш-менш, хоча б на даний момент задовольняла 
його самого якоюсь, нехай і тимчасовою, завершеністю, стрункістю, 
зрозумілістю. Від цього – драматизм тексту. Нескінченні звернення 
до теорії Джемса-Ланге, її різних критиків, емпіричних даних. 
Кільканадцять різноманітних „заходів” до тлумачення філософських 
ідей Р.Декарта і Б.Спінози як по окремості, так і в спробах якогось 
синтезу, сполучання, знову повернення до Джемса й Ланге. Перед 
нами – квінтесенція „психології духу” (Шпрангер), „психології пере-
живання” (Дільтей), психофізіології, генетичної психології. Свято 
діалогізму: залучається все, що можливо, ніякого страху еклектики. 
Це – саме життя, а зовсім не лише цитати класиків і корифеїв: ти 
раптом відчуваєш себе саме в живому, чутливому і суттєвому ото-
ченні. І це – драматично, оскільки рішення так і не знаходиться: диво-
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текст залишається незавершеним (зовнішнє), а автор – відкритим і 
напруженим, налаштованим на подальший пошук. Чому це нетипово 
для сучасної науки? Дуже просто – Виготський явно напружений, 
явно – в „життєвосенсовій” ситуації, але, помітьте, він не хоче приду-
мувати нову, свою („імені себе”) теорію, хоча може, явно може!. Адже 
він, як людина, не відрізняється в чомусь від інших – в даному 
випадку, як раз в тому, що йому безумовно, дуже хочеться зменшити 
цю внутрішню напругу, вибудувати цю довгоочікувану структуру 
(форму), в якій би знайшли місце і більшість фактів, і його тогочасне 
гостре переживання сенсу як цінності, і прагнення самореалізуватися. 
Тим більше, що й текст би вийшов іншим, з соціальної точки зору 
більш успішним, ефективним, таким, що б сприяв збільшенню авто-
ритету і значущості. Тим більше, що – чекали саме такого, тим 
більше, що явно було достатньо компетентності і досвіду. Але він не 
хотів дурити себе, не хотів придумувати, а хотів відкрити і зрозуміти. 
В нього не вийшло… Що ж до сучасності, то, на жаль, створення 
власної теорії вже починає набувати статусу необхідної для визнання 
вченого умови. І вони дуже легко придумуються, і придумуються 
часто красивими, витонченими, ефектними, – це вже залежить від 
рівня художньої обдарованості і загального розвитку та ораторського 
мистецтва. З нашої точки зору, тобто – з позиції урахування внутріш-
ніх процесів, це виявляється і зручним, і комфортним, як для автора, 
так і для читачів (слухачів): вибудовування внутрішньої форми, що 
об’єднує мисленнєві побудови з досвідом, мотивацією, смислом та 
цінностями на певний час стає фактором стабілізації переживань і 
автора, і слухачів. Але Виготський, повторимось, не був таким дослід-
ником – він, насправді, не створив жодної теорії і Теорії взагалі, 
залишаючись відкритим і неспокійним шукачем істини. Це, до речі, 
дуже легко спостерігати і в творі, про який йдеться. Основна проб-
лема, що хвилює автора – проблема редукції психологічного знання у 
питанні вивчення емоцій. Причому, йдеться про дуже розповсю-
джений тип редукції, коли пошук пояснень детермінант тих чи інших 
явищ виводить дослідника за межі психічного, і він, непомітно для 
себе, вже там (за межами) і залишається. Хоча створює враження, та й 
сам вірить в нього, що займається психологією. В галузі емоцій 
Л.С.Виготський знаходить два таких способи редукції предмету: один 
з них – механістична логіка, інший – телеологічна абстракція. Вини-
каючи як спосіб пояснення непсихічних причин виникнення емоцій, 
кожна з них потім вважає своїм обов'язком пояснювати психологію 
емоцій. Таким чином, останні роботи зводяться до своєї схеми, сліду, 
іноді – достатньо спотвореного. Виготський пише: „Кожну емоцію 
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слід розглядати з обох точок зору, котрі, якщо їх розвинути до кінця, 
приводять нас до двох різних способів розуміння нашого внутріш-
нього життя, до двох принципово протилежних теоретичних дисцип-
лін, з яких одна описує душевне життя, як сукупність змісту свідо-
мості і пояснює його, інша інтерпретує і розуміє те ж саме душевне 
життя як сукупність цільових і смислових відношень. Одна з 
дисциплін є каузальна психологія, інша – телеологічна і інтенціальна” 

[125, 303]. І далі – дуже показова думка: „…до такого висновку при-
ходить і сучасна психологія емоцій, яка стоїть і падає разом з 
визначенням цих двох рівноправних і однаково важливих, незалеж-
них одне від одного способів розгляду емоційного життя людини” 
(підкреслено нами – М.П) [125, 304]. Емоція – або детермінується 
фізично і сама є фізичний процес, який якось відображається в 
свідомості (механістичний детермінізм), або ж – детермінується 
духовно, є духовно цілісним переживанням, яке дане кожному лише 
безпосередньо і лише у його власному внутрішньому світі. Тобто – 
емоція як психологічне явище, яке може і повинне бути об’єктом 
вивчення науки, виявляється, просто не існує. Звичайно, не все так 
просто, і Виготський дуже довго і важко йде до цих висновків. Нам 
важливо показати інше: от саме тут, в цих гостро і болісно чітко 
сформульованих останніх тезах твору, ми чекаємо – а зараз він 
запропонує своє, і, звичайно, щось соціально-детерміноване, щось 
культурно-історичне… Але наші очікування не справдовуються – 
Виготський, насправді не захищає і не розповсюджує соціально-куль-
турну детермінацію на афективну галузь: він не вибудовує цю сферу 
„під себе” (хоча і це „під себе” – лише данина традиції: ретельне 
вивчення наукової спадщини зовсім не підтверджує, що він хотів і 
створив психологію як культурно-історичну науку про соціальну 
детермінацію психічного, немає такої вибудови у Виготського). В цій 
роботі, написаній за рік до смерті автора, взагалі нічого немає про 
культурно-історичні аспекти, натомість дуже часто і в дуже серйозно-
змістовному сенсі зустрічаються слова „дух”, „духовність”, „цінності”, 
„переживання”, „сенс”, (правда не частіше, ніж терміни „тілесне”, 
„фізичне”, „біологічне”, „природнє”). Натомість, зовсім неочікувано, 
проходить надзвичайно важливе, на наш погляд, формулювання. Ана-
лізуючи сильні і слабкі сторони психології Дільтея і Мюнстерберга, 
Виготський дуже ґрунтовно визначається: „Її (цієї галузі, – М.П.) 
правота і сила – виключно в тому, що вона висуває на перший план 
першочергово важливі проблеми вищого в людині і таким чином 
вперше взагалі ставить на повний зріст проблему психології реальної 
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живої людини” [125, 295]. І тут вже серйозно йдеться про „логіку 
серця”, „переживання цінності і сенсу”. І нарешті, найважливіше, що у 
Спінози дослідники знаходять деякі фундаментальні відношення, що 
проходять через життя почуттів і мають вирішальне значення для 
розуміння людини. Таким є, наприклад, основне відношення, що 
полягає в тому, що і Гоббс, і Спіноза визначили як інсайт самозбе-
реження або зростання „я”: прагнення до повноти душевних станів, до 
я-проживання (в російській транскрипції, вираз – „изживание себя”), 
до розвитку сил і прагнень” [125, 298]. Таким чином Спінозою 
закладено, вважає Виготський, не тільки метод, але й зміст для розпо-
чатку „досліджень в певному напрямі – в напрямі урозуміння 
людини” [125, 298]. Виготський, щоправда, тут же доводить, що це не 
може реалізуватися в межах психології Дільтея, оскільки вона 
відкидає можливість об'єктивного психологічного дослідження. Але, 
на наш погляд, це вже про метод, методику, тобто – технічну сторону 
питання. Сам же висновок явно авторський і явно (за контекстом) 
дуже суттєвий для нього. Ми, в дужках, звернемо увагу читача на те, 
що він ну зовсім не відрізняється від методологем гуманістичної 
психології, які ми так довго відкривали для себе, і до яких ніяк не 
звикнемо. Сам Виготський, схоже, не вважає цей висновок тією цег-
линкою, що завершує формування нової форми (теорії емоцій). Все ж, 
він здається нам дуже важливим. Чи не вперше в історії науки пропо-
нується пояснювати психіку з психіки ж, без редукції до духовного чи 
біологічного, чи соціального. Вперше стає зрозумілим, що вона 
здатна сама себе детермінувати, і отже – реально існує, існує як 
цілісність. Інша справа – що це за цілісність і як її вивчити. Але це, 
повторимо, питання, яке для Л.С.Виготського тоді не могло бути 
актуальним. 

 Саме цей поворот думки Виготського ми хочемо зробити 
центральною методологемою нашої роботи. Коротко суть така: не 
визнавати зв’язок внутрішнього світу людини (її психіки як ціліс-
ності) з соціальним оточенням, духовними витоками чи біологічною 
природою є безглуздям. Таким же безглуздям є невизнання серйоз-
ного взаємовпливу цих субстанцій. Але, в той же час, визнання цього 
не означає, що саму психіку слід звести до одного, або, механічно, до 
всих трьох субстанцій, чи визнати, що вона, буцім-то ними детермі-
нована. Вона є самостійною (і в цьому сенсі, цілком природно-
існуючою) формою існування буття, вона сама себе детермінує і в 
цьому сенсі є завершеною і цілком самодостатньою. При вивченні її 
як такого предмету дослідження дуже важливо це утримати в 
актуальному усвідомленні. Які б опосередковані і об’єктивні не були 
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методи, ми повинні не забувати, що в дійсності вивчаємо психіку, а 
зовсім не поведінку чи фізіологічно-біологічні процеси організму. В 
контексті висловленого, необхідно серйозну увагу приділити думці 
висловленій кожним у свій час М.М.Бахтіним і К.Роджерсом: пізнан-
ня суб’єкту (людини) не може обмежитись природно-об’єктивними 
методами, які б опосередкування ми не вводили. Суб’єкта треба 
спитати, зробити так, щоб він захотів відкритися і висловитися. 
Останнє не слід розглядати як повернення до інстроспекції в її 
класичному розумінні. Йдеться про створення методичного підходу, 
який забезпечить в цих умовах (висловлювання людини) можливість 
отримання об’єктивних даних для розуміння процесів, що відбува-
ються у внутрішньому світі. 

Якщо повернутися до думки Виготського, слід зауважити, що ці 
дві „інстанції” (біологічне і духовне) знаходяться по відношенню до 
психології в дуже різних позиціях. Якщо до біологічного (фізичного) 
психіку зводили вже багаторазово, то з духовним інше – його просто 
не враховують в сучасній науці. І це – збіднює, обмежує саму психо-
логію, внутрішній світ людини як об’єкт дослідження. Хотілося б, 
щоб нас зрозуміли вірно – психологи не повинні вивчати духовне – це 
не їх об’єкт і для психології це – редукція. Але не враховувати його – 
така ж небезпечна редукція, ще й з сильно-негативними життєвими 
наслідками. Фрейд в розмові говорив: „так, дух це – все, але я хотів 
показати людям, що в них є ще й тіло” (за Ясперсом [539]). 

 Проте, психологія розвитку дуже обережно підходить до того 
моменту, щоб звернути належну увагу на духовний зміст життя 
особистості. Головна причина тут – неподоланий редукціонізм: пог-
ляд на психіку людини як на цілісність залишається бажанням і 
метафорою, у всякому разі, він ніяк не реалізується в конкретних 
дослідженнях. Прагнення акмеології перебороти бездуховність 
об'єкта вивчення пов’язане з підвищеною увагою до вікових періодів 
становлення так званої „зрілої особистості” – пізня дорослість, 
старість (мудрість). В цілому, це призводить до ще більшого загост-
рення проблеми – у такому підході порушується принцип недиз’юнк-
тивності (А.В.Брушлінський), і виникає цілком доречне питання – а 
чи була особистість бездуховною на попередніх стадіях розвитку? 
Питання хоч і примітивне, що задає тенденцію „піти” у простір жит-
тєвої логіки, але при цьому досить істотне. Психологія давно й легко 
визнала дві складові (одночасно – детермінанти) людської психіки – 
біологічне і соціальне, – і так неохоче торкається духовного, яке, як 
писав ще М.Шелер [508] (та й чи один він?) і є дійсним, справжньо-
людським підґрунтям унікальності драми особистості в цьому світі, 
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яка розгортається щоразу. Чи не тому, що перші дві більше лежать на 
поверхні? Те, що ми називаємо духовним, дійсно не можна виявити 
нашими методами, які всі, без винятку, побудовані на принципі 
„стимул – реакція”. Але, разом з тим, духовне має зовсім чіткі, без-
перечні прояви – креативність, переживання краси, любов, інтуїція, 
фантазія, дружба, віра, цінність, смисл. Але якщо все це вивчати 
знову ж таки окремо від інших складових психіки (інтроспективно, 
феноменологічно або якось ще, хоч, звичайно, не можна вивчати 
зміст за допомогою опитувальника), вийде знову відірваність, частко-
вість і коло замкнеться. 

 Нам здається, що вивчення розвитку психіки як цілісності стало 
неможливим після відмови від наукового вживання терміну „душа” як 
буквального перекладу слова психіка. Додавання до цієї відмови 
страху субстанціональності призвело до того, що акцент теоретичних 
досліджень змістився на детермінанти „початку”, „підґрунтя” психі-
ки, перевівши її саму в контекст (тобто – виводячи за дужки). Дійсно 
існуючі світові субстанції (дух, соціум, природне) дійсно детермі-
нують, але... що саме? Психіка не тільки детермінована, породжена 
зазначеними субстанціями, але вона є нове ціле, що з них же й 
складається. Людина виявляється істотою, що являє собою, мабуть, 
єдину можливість синтезу неможливого (настільки різні, антиномічні 
ці субстанції самі по собі). Наявність у психіці духовної складової 
визначає те, що людина не тільки реагує й відображає (як живу 
істоту), не тільки діє й усвідомлює (як соціальний функціонер), але й 
переживає, споглядає, любить, актуалізує саму себе. Останнє, власне, 
і означає, що єдина психіка (особистість) у своєму розвитку й існу-
ванні детермінується тільки із себе, собою: навіть релігія, – говорить 
М.О.Бердяєв, – не детермінує особистість [49]. 

 Прийняття такого погляду на структуру психіки як цілісності з 
необхідністю спричинить зміни основних координат розвитку. Зокре-
ма, зовсім безперечним є те, що духовне не виникає в людини, а, як 
складова психіки, є завжди, відпочатково. І досвід будь-якої гарної 
мами, і старі дані дитячих психіатрів (наприклад, І.А.Сікорського, про 
незвичайно ранні вищі почуття в дітей), і нові емпіричні результати 
(наприклад, Д.Н.Стерна, про пошук і переживання самості (!) груд-
ними дітьми) досить однозначно говорять про наявність духовної 
складової психіки із самого початку розвитку людини. Це, однак, ніяк 
не враховується у віковій психології й педагогіці. Останнє означає, 
зокрема, що професійна складова соціального простору, в якому 
починається життя особистості, відпочатково є неадекватною цій 
особистості. Тут ми зустрічаємося зі специфічним депривуванням 
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духовного розвитку людини, наслідки якого дуже наочні в нашому 
суспільстві. 

 Ми вже наводили вислів Л.І.Божович, що вітчизняна психологія 
зосередилася лише на одній стороні взаємодії людини зі світом – 
привласненні, „залишивши за бортом” процеси кристалізації продук-
тів психічної діяльності. Ця думка не просто залишається актуальною, 
але й має потребу в значному розширенні. „За бортом” виявилася не 
тільки „фіксація досвіду”, але й зміст і динаміка внутрішнього світу, а 
також цілий шар явищ, пов'язаний з початково-особистісною внут-
рішньою активністю людини. У парадигмі привласнення виявляється 
неможливим вивчати становлення особистості як цілісності, і особ-
ливо – її духовної складової. Остання, як атрибутивна ознака зрілої 
особистості, загалом, ніколи не заперечувалася серйозною наукою. 
Більше того, існують філолофсько-психологічні напрямки, які прямо 
розглядають духовність як ключовий і загальний феномен людини та 
її життя (В.Дільтей, Шпрангер, Велер, В.Франкл, А.Маслоу, М.О.Бер-
дяєв, Н.О.Лосський, С.Л.Франк, С.Л.Рубінштейн, Л.І.Анциферова, 
А.С.Арсеньєв etc.). У роботах і трактатах цих учених зроблені тонкі 
спостереження й глибокі висновки (положення Дільтея про те, що 
дійсні глибини особистості відкриваються зовсім не в її інстинктах, як 
думав Фрейд, а в найвищих духовних проявах; вчення М.О.Бердяєва 
про дійсну детермінованість життя людини тільки її внутрішньо-
духовним змістом, і його ж точне зауваження про те, що „найбільш 
духовною” людина є на початку й наприкінці життя; положення 
С.Л.Франка про духовну реальність внутрішнього світу людини, що 
виявляється набагато більш реальною, ніж навколишній світ і т.д.). 
Однак, весь цей пласт найцікавіших даних виявляється непридатним у 
конкретно-психологічних дослідженнях і вже зовсім ніяк не врахо-
вується в практиці виховання людини. Нам уявляється, що проблема 
навіть не в труднощах верифікації даних про духовну сферу людини 
як емпіричних фактів. Головне полягає в тому, що будь-яка парадигма 
розвитку особистості взагалі не включає в себе її духовну складову, у 
найкращому разі, лише припускаючи, декларуючи її. До духовного 
змісту особистості („духовної особистості”, – В. Франкл) традиційно 
відносять вищі потреби („буттєві” – у термінології А.Маслоу), вищі 
почуття (любов, краса, істина), цінності й смисли, совість і мораль-
ність у цілому. Все це представляється як параметри зрілої особис-
тості, помилково вважається, що вони виникають на основі відповід-
них соціальних здобутків. При цьому дружно ігноруються положення 
М.О.Бердяєва та С.Л.Франка про вихідну духовну природу людини, 
унікальні думки С.Л.Рубінштейна про любов як первинну (!) форму 
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людського ставлення до людини, найцікавіші думки О.Г.Дробниць-
кого та А.С.Арсеньєва про те, що мораль і моральність – це прин-
ципово різні речі, і друга ніколи не може походити від першої. 
Цікаво, що вітчизняній психології вдалося в цьому питанні проігно-
рувати навіть Маркса (!), який досить неоднозначно стверджував, що 
духовно-практичний спосіб освоєння світу є іншим у порівнянні із 
соціально-прогностичним і ніколи не надбудовується над ним (не 
виникає з нього). Дуже вже сильним виявився страх релігійності, 
адже погодившись із тим, що духовне не виникає з соціального, а роз-
вивається за своєю власною лінією, слід було, здавалося б, погоди-
тися і з первинним джерелом цієї лінії – Духом, і... піти від науки. 
Хоча А.Маслоу, наприклад, досить переконливо (і без усякої 
релігійної містики) показав, що дві лінії розвитку особистості (одна – 
актуалізація самості, духовності, друга – соціальна адаптація) не 
тільки не переходять одна в іншу і не просто паралельні, вони – 
протилежно спрямовані початково. Це показав і К.-Г. Юнг, не 
говорячи вже про чудову плеяду російських філософів, психологів і 
психіатрів кінця XІХ – початку XX століття (показова в цьому сенсі 
вже наведена думка Г.В.Челпанова, висловлена в 1903 р.: довести 
походження духу з речовини ніяк не можна, якщо ми побажаємо 
залишитися вірними основним положенням природознавства. Але 
точно так само не можна довести походження духу із соціальності). 

 Про різні й самостійні шляхи становлення духовності й соціаль-
ного досвіду свідчать, між іншим, і емпіричні факти дуже ранньої 
появи в онтогенезі вищих почуттів і потреб, а також моральності 
(совісті як загальнолюдського способу регуляції поведінки й самороз-
витку людської істоти). Та й просто життєвий досвід досить одно-
значно показує, що соціальне в людині може взаємодіяти з духовним, 
але ніколи не переходить у нього. Адже кожен добре розуміє, що це 
тільки здається, ніби навчивши дитину правилам гарного тону, ми 
виховаємо дійсно моральну людину, яка в поведінці керуватиметься 
совістю. На жаль, вона буде керуватися ... правилами там, де за нею 
спостерігають. І така ж ілюзія щодо того, що обдарований учень в 
азарті задоволення соціальної потреби в пізнанні ніколи не винайде 
чергового монстра, гіршого за атомну бомбу, або не підірве чергову 
Чорнобильську АЕС... просто, заради експерименту. Досить зрозумі-
лим є й інший аспект, пов’язаний із творчістю. Вона, за визначенням, 
являє собою акт особистісно-інтенціональний, що має початок у 
підґрунтях особистості, у її духовності (інтелектуальна активність є 
особистісною дію, – показала Д.Б.Богоявленська). Цей акт спрямо-
ваний одночасно на об’єкт і на себе для того, щоб хоча б на них 
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отримати гармонію в співвідношенні двох світів – свого внутрішнього 
(реальність, за С.Л.Франком) і навколишнього. А ось привласнити, 
інтеріоризувати здатність до творчості, виявляється, не можна, це й 
показано в емпіричних результатах Д.Б.Богоявленської, де творчість 
виступає не як активність, сформована соціальною ситуацією, а, 
навпаки, як активність надситуативна, і виходить, підпорядкована 
тільки власним підставам та інтенціям особистості. 

 Якщо наукова парадигма хоч якось спирається на реалії, тоді 
уявлення про розвиток особистості повинно будуватися на врахуванні 
наявності трьох різних ліній цього розвитку – природної, соціальної й 
духовної. Відзначимо, що різні – не означає ізольовані. Навпаки, ці 
лінії становлення єдиної й унікальної цілісності обов’язково між 
собою взаємодіють, переплітаються, утворюючи більш-менш постійні 
міжфункціональні системи. І, однак, при цьому, це – саме різні лінії, 
кожна з яких має свої джерела й рушійні сили і вибудовується за 
своїми механізмами. Ці лінії не створюють ієрархію (адже кожна з 
них – головна) і не породжують одна іншу. Разом з тим, кожна з них є 
умовою розвитку для двох інших. Розвиток виділених ліній протікає 
за своїми власними механізмами. Поки, лише орієнтовно, можна 
відзначити, що відомо по одному, але зате – головному механізмові: 
для лінії природного розвитку це дозрівання, для соціо-культурної – 
привласнення (інтеріоризація), а для духовної – споглядання й від-
криття в собі вихідного всезагального духовного підґрунтя (між 
іншим, сучасні емпіричні дослідження показали, що такі відкриття – 
переживання власної самості – здійснюються дитиною вже в немовля-
чому віці). Різниця механізмів розвитку повинна проектуватися в 
площину виховання. Якщо знання й уміння (у тому числі й моральні) 
можуть бути інтеріоризовані у формі узагальнених значень, то вищі 
духовні цінності й смисли привласнені бути не можуть, тут потрібний 
інший механізм, у вигляді якого виступає діалог (у значенні М.М.Бах-
тіна і М.Бубера). У такому діалозі – відкритому й довірливому, 
суб’єкт-суб’єктній взаємодії – Інший допомагає побудувати внутріш-
ній діалог, завдяки якому людина і здатна прислухатися й відкрити в 
собі ключові духовні змісти. 

 У цілому, деяка зміна традиційної для вітчизняної психології 
парадигми розвитку особистості відповідає, на наш погляд, реальному 
положенню справ: людина, дійсно, у своєму становленні поєднує в 
собі три самостійні й незалежні начала – природне, соціальне й 
духовне. 
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Розділ ІІ. 

Теоретичні питання існування і структурування 
внутрішнього світу людини 

 
 

2.1. Внутрішній світ людини  

як поняття наукової психології 
 
Термін „внутрішній світ” дуже часто вживається в психологічній 

літературі, і залишається, при цьому, недостатньо визначеним. 
Враховуючи ту реальність, яка зазвичай описується цими словами, 
можна говорити про деяке тяжіння до синомізації термінів „внутріш-
ній світ”, „душа”, „психіка”. Зрозуміло, що дійсне „наповнення” будь-
якого терміну реальним змістом можливе лише за умови отримання, 
систематизації і узагальнення суто наукових фактів, добутих науко-
вим методом. Таких досліджень, спрямованих вузько в галузь тільки 
внутрішнього світу, сучасна психологія не має. З іншого боку, в плані 
понятійно-постановочному, даний термін все частіше з’являється в 
просторі науковому, явно виражаючи існуючу тенденцію виокремити 
якусь нову частину реальності психічного. Згоджуючись з доречністю 
цієї тенденції, ми повинні, поки що не у власне науковому, а 
гіпотетичному плані, окреслити те, що можна визначити як „область 
існування терміну”. З іншого боку, важливо зрозуміти, чи дійсно 
існують підстави переведення цього поняття в наукову площину, чи є 
термін „внутрішній світ” метафорою чи науковим поняттям? Орієн-
товно можна відповісти вже зараз – якщо „внутрішній світ” є мета-
форою, то такою ж точно метафорою є „зовнішній світ”. З іншого 
боку, один і той самий вираз, що стосується певної частини реаль-
ності, в залежності від контексту і якості змісту наповнення, може 
бути використаний і як метафора, і як наукове поняття. Нам уявля-
ється можливою і доречною, з огляду на досягнення наукової психо-
логії, спроба розглянути вираз „внутрішній світ особистості” не як 
метафору, а як наукове поняття, тобто, як термін, що описує науковий 
факт. Ми вважаємо, що для цього є підстави, але необхідно, безумов-
но, підходити до цього у погодженні з існуючими в науковому апараті 
вимогами і обмеженнями, які накладаються на сферу саме наукового 
матеріалу. В цілому, йдеться про дуже відомі в науковій методології 
речі, тож ми можемо просто викласти тут основні позиції, спира-
ючись на які буде проведено аналіз. 
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1. Науковий факт ніколи не даний людині безпосередньо. Шлях 
від безпосередньо-сприйнятого факту (часто методологи вживають 
термін „житейський факт”) до відкриття наукового факту є складним, 
довгим, і включає дві суттєві процедури (два напрями). З одного боку, 
помічений факт починає досліджуватись емпірично із застосуванням 
спеціальних методів (останній вираз не повинен сприйматися якось 
відсторонено-специфічно – адже це може бути і те саме спостережен-
ня, тільки ускладнене, цілеспрямоване, розгалужене). Загальна мета 
цього напряму двоїста – по-перше, необхідно пересвідчитися в об’єк-
тивному характері сприйнятого явища, в тому, і тільки в тому, сенсі, 
що воно дійсно існує в переважній більшості виявів даної частини 
дійсності. Суттєво зазначити, що, власне, має значення дійсно лише 
цей аспект „об’єктивності”. Якщо акцентувати ту її загальноприйняту 
характеристику, що об’єктивне є таким, що не залежить від суб’єк-
тивного досвіду, в межах сучасної науки ми потрапляємо в безвихідь. 
Адже найбільш розвинені (рафіновані, так би мовити) її галузі давно 
вже, як загальне місце сприймають те, що не може бути такого, 
незалежного від суб’єкту, знання. В квантовій фізиці гарно відомо, 
що явище може мати різні властивості, в залежності від того, хто і як 
його спостерігає. Ми маємо на увазі хоча б хрестоматійний приклад 
щодо природи електрону – він хвиля, чи частка? Виявилось, що в 
залежності від того, в якій системі його вивчають, він, цілком і строго 
математично-доказово, може бути або тим, або тим, хоча наука знає, 
що ці речі (хвиля і частка) є, власне, протилежностями. Існують інші 
приклади, але мова, навіть, не про приклади. Взагалі, і діалектична 
філософія це дуже чітко аргументувала (особливо О.Ф.Лосєв [261]), 
суб’єкт і об’єкт складають складну й напружено-суперечливу систе-
му, але саме систему, отже, просто не можуть існувати один без одно-
го. І не слід забувати, нарешті, що будь-яке, нехай „найоб’єктивніше” 
знання, є завжди тим, що породжує, відображає і переживає людина, 
тобто – суб’єкт. Отже, об’єктивність розглядається не стільки як неза-
лежність від суб’єкту, скільки як безперечність існування, доведена в 
науковому плані. По-друге, напрям, пов’язаний з емпіричним переве-
денням „житейських фактів” в наукові, передбачає і, власне, подальше 
зібрання даних фактів, причому, можливо, різноманітних. І вже тут 
ми маємо перші, власне, інтелектуальні, зусилля дослідників. 

 Другий напрям і полягає, власне, у осмисленні, порівнянні, 
узагальненні емпіричних матеріалів з тим, щоб знайти суттєві якості. 
Явища осмислюються через існуючі теоретичні парадигми і тільки 
входження факту в якусь з них є остаточним перетворенням його в 
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наукову істину. Це входження може бути неповним, „розхитувати” 
парадигми, але факт, принаймні, має стати релевантним за рівнем 
узагальненості – парадигмі. Таким чином, в підсумку видно, що 
йдеться власне про опосередкування безпосередньо сприйнятого 
явища кількома напрямами – через практичну діяльність і через існу-
ючі наукові теоретичні структури. Сутність і явище не співпадають, 
тож безпосередній досвід є важливим і необхідним, але, лише, 
першим кроком у науковому пізнанні. Якщо цю гарно відому істину 
розповсюдити на наш предмет, може вийти приблизно так: безпосе-
редньо кожен з нас сприймає свій внутрішній світ, саме як такий. І це 
дуже істотно, оскільки означає ні багато, ні мало, як те, що цей світ є 
реальністю. Безпосередні ж описи цієї реальності ніякою мірою не 
можуть бути проігноровані наукою, але слід чітко давати собі звіт – 
це тільки точка відліку, хоча й дуже змістовна. 

 Ми хотіли б зауважити тут ще раз: психологія занадто боїться 
безпосередності: а вона, як вид наукової інформації, звісно, обмежена, 
але і абсолютно необхідна і важлива. 

 2. Термін повинен бути „виправданим” у своєму вживанні як 
наукове означення абсолютно конкретної частини реальності. Інакше 
кажучи, він повинен бути максимально однозначним і необхідним. 
Йдеться про реальність, яка досліджується науково. Наприклад, тер-
мін „особистість” вживається далеко не лише в психології, але й у 
великій кількості інших наук, а разом з цим – у повсякденній мові, 
художній творчості, релігії, філософії. В кожному випадку він має 
своє „навантаження”, і в зв’язку з цим психології не слід відмовлятися 
від терміну, але треба чітко визначити для себе його зміст, тобто ту, і 
тільки ту реальність, яка цікава психологічній науці, з усього того, що 
взагалі охоплюється даним словом. З цього приводу буде доречно 
послатися на думки Б.М.Теплова з приводу поняття „здібності”, 
відзначивши, що його викладення роботи з терміном можна взагалі 
вважати взірцем для наукового аналізу [439]. Зокрема, Б.М.Теплов 
дуже уважно поставився до безпосереднього „житейського” досвіду. 
Він зазначає: "Ці приклади показують, що в житті під здібностями 
зазвичай мають на увазі такі індивідуальні особливості, які не 
зводяться до наявних навичок, вмінь або знань, але які можуть 
пояснити легкість і швидкість набуття цих знань і навичок. Виходячи 
з висловленого, ми не можемо приймати те значення слова здібність, 
яке американськими і англійськими психологами вкладається в термін 
ability” [442, 16-17] (виділено Б.М.Тепловим). Таким чином, саме 
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попередній аналіз соціального досвіду (без суто наукових досліджень) 
дав можливість автору говорити про зміст терміну і для науки (заз-
начимо в дужках, – на привеликий жаль, дуже чітка і струнка, і суто 
наукова побудова Б.М.Теплова, до того ж, підтверджена численними 
емпіричними науковими фактами, не збереглася в психології в 
належному вигляді. Вона „розмивається” тими самими уявленнями, 
про які говорив сам Б.М.Теплов, а інструментарій дослідження так 
званих здібностей є майже стовідсотково зорієнтованим на встанов-
лення саме знань, умінь і навичок. Іноді, щоб додати чогось психоло-
гічного вводиться загадковий (і абсолютно науково виважений) 
термін „готовність”, „психологічна готовність”. Хоча… у Теплова все 
розроблено гранично ясно і науково. Таке, на жаль, теж трапляється в 
науці, і особливо в психології). Не вдаючись до аналізу того, чому так 
сталося, зазначимо лише те, що нас цікавить зараз: термін „здібності”, 
чітко і точно визначений і наповнений емпіричним матеріалом, втра-
тив однозначність, а з нею і наукову придатність. Якщо розуміти одну 
реальність і згоджуватися з цим розумінням, а емпірично вивчати 
зовсім іншу, виходить повна відсутність наукового підходу. Значення 
терміну виявляється, таким чином, для науки дуже великим. Л.С.Ви-
готський в роботі „Исторический смысл психологического кризиса”, 
як одну з ознак кризових явищ в психології цілком справедливо 
вважає „багатозначність термінів” – коли одне й те саме явище нази-
вають різними словами, або й навпаки – одним словом називають 
зовсім різні явища [108]. Це можливе в інших галузях, але не в науці. 
Інший аспект несумісності розвитку галузі з термінологією свого часу 
підмітив в психології С.Л.Франк: „Майбутній історик сучасної 
духовної культури, – писав він, – вірогідно, з подивом відзначить як 
одну з найбільш характерних її ознак відсутність в ній будь-якого 
визначеного і принципового учіння про сутність людської душі і про 
місце людини і її духовного життя в загальній системі цілого… 
Прекрасне означення „психологія” – вчення про душу – було просто 
незаконно викрадене і використане як титул для зовсім іншої наукової 
галузі; воно викрадене так ґрунтовно, що, коли тепер мислимо про 
природу душі, про світ внутрішньої реальності людського життя як 
такого, то займаємось справою, якій суджено залишитися безіменною 
або для якої треба придумувати яке-небудь нове означення” [468, 6-8]. 
С.Л.Франк відображає гірку істину: термін „душа” було оголошено(!) 
ненауковим (як і – далека аналогія – було оголошено, що існує 
абіогенез), замість того, щоб шукати можливість ввести його в нау-
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ковий апарат. Залишилось слово „психологія” і визначення науки, в 
якому не йдеться про цю науку. 

Зазначимо, що в контексті нашого прагнення до цілісного 
вивчення психічного, точності термінів і виваженості методологічних 
позицій, може здатися, що ми тяжіємо, взагалі-то, до введення в 
наукову площину відпочаткового терміну „душа”, і лише замінюємо 
його поняттям „внутрішній світ”, яке не буде витримувати такого 
сильного опору, що його відчули б ті, хто все ж таки захотів би 
„працювати з душею” як з науковим поняттям. Але це неправильне 
враження. Нам здається, що, безумовно, „душа” може вивчатися 
науково, але вона не є та сама реальність, що і внутрішній світ 
людини. Про це трохи згодом. 

 3. В науковому понятті відображається сутність певного явища 
з якоїсь галузі дійсності. І якщо вона – сутність – змінюватись не 
повинна (сутність мислення як психологічного явища є опосеред-
коване відкриття істотного в предметі або явищі, – і це має зали-
шитися дійсно „на віки”). Але вона може, і повинна все повніше і 
глибше розкриватися в науковому дослідженні, виявляючи нові влас-
тивості, динамізми і структурні особливості. Виникає новий досвід, 
нові знання. Це й є змістом виразу „поняття розвивається”, або, якщо 
за Виготським – „значення розвивається”. Відзначимо – не сама 
сутність, завдяки терміну, як дуже часто, на жаль, розуміють в 
сучасній науці – придумав термін – змінив сутність. Розвивається 
зміст, який охоплюється науковим терміном. В цьому розвитку є, на 
наш погляд, певне правило: він може лише стимулюватися з 
ненаукового середовища, але сам процес розвитку змісту можливий 
виключно за умови отримання і узагальнення нових наукових фактів. 
Ідеї і ненаукові знання „приходять” з життя людей, з філософських 
рефлексій, з художніх переживань або релігійного світобачення, і це – 
закономірно, позитивно і вимагає поважливого ставлення науковця. 
Але це – тільки початок його роботи. В зв’язку з цим, ми хотіли б 
уникнути тут того, вже загальноприйнятого (на привеликий жаль) в 
літературі стилю (і особливо в вітчизняній психологічній літературі), 
що полягає в написанні великих, і, ніби-то, наукових трактатів, які 
побудовані на аналізі існуючого матеріалу (що, в принципі вірно) та 
на власних авторських твердженнях, які ніяк не можна назвати 
науковими, з огляду хоча б на те, що під науковим розумів В.І.Вер-
надський. Слід дуже чітко розрізняти, якщо прагнемо залишатися в 
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наукових межах – з одного боку – висновки з аналізу, згадування про 
житейські факти, ідеї та гіпотези, а з іншого – зміст підтверджений 
копіткою роботою з фактом (див.п.1). Тільки в цьому випадку може 
йти мова про науковість роботи. 

 4. Нам здається, що в світлі сучасного стану науки, як дуже 
різноманітного і розгалуженого апарату знання, дійсна робота з 
фактом повинна мати діалогічну природу. Пояснимо цю думку. В 
психології так склалося, що теоретичних пояснень (концепцій) тих, чи 
інших явищ мало не більше, ніж самих явищ. Саме по собі це не 
добре і не погано – це соціально-історичний факт. Чому так сталося 
дуже гарно пояснив В.Франкл за допомогою геометрії [473], а до чого 
це призводить краще всіх сказав Л.С.Виготський [108]. З іншого боку, 
інакше просто не могло бути, адже, за словами одного науковця, 
оскільки внутрішній світ особистості „записаний різними мовами, то і 
вивчати його слід з різних позицій” [241]. Для того, щоб уникнути 
головної небезпеки – стати адептом парадигми (або її творцем), 
досліднику слід вміти не втрачати предмету дослідження і пам’ятати, 
що він (предмет) має свою логіку, яку й слід зрозуміти. Але чи 
означає це, що треба відвернутися від існуючих підходів і парадигм, і 
щось своє робити „попри все…” Ні, слід вміти робити дві речі – 
рефлексивно, в контексті факту, що вивчається вивчати і порівнювати 
висновки існуючих теорій (діалогізм) і, по-друге – найважливіше і 
найскладніше – вміти діалогізувати з собою. Причому, співрозмов-
никами тут і будуть ті системи пояснень, що якимось чином стосу-
ються даного факту. Г.Бейтсон назвав це „діалог ідей” [45]. Це 
повинен бути саме діалог, а не змагання, суперечка чи дискусія. І 
зрозуміло, що наявність компетентної власної позиції, як, можливо, ні 
в якій іншій науці, виступає обов’язковою фаховою вимогою до 
науковця-психолога (адже діалог як такий, можливий тільки за умови 
такої позиції). 

 5. Необхідно дуже уважно і помірковано ставитись до того, що 
ми називаємо метафоричністю. Адже це, за природою, продукт 
психіки людини. Тому уважний аналіз різних поглядів і позицій, в 
тому числі і тих, що походять з ненаукового середовища, є обов’яз-
ковим у розробці нових наукових понять в психології. 

 Щоб ця, викладена нами, позиція була яснішою, покажемо, як 
вона реалізована в іншій науці. Для порівняння звернемось знову до 
біології, адже, на жаль, в психології залишається дуже непростою 
справою виокремити яскраві приклади суто наукового підходу. 
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В 17 сторіччі Антоні Ван Левенгук, займаючись виготовленням 
збільшуючого скла (прообразу мікроскопу), розглядав через ці 
скельця найрізноманітніші предмети. Випадково йому трапився корок 
(тонкий зріз пробкового дерева). І він побачив перед собою – упоряд-
ковану структуру. Вся поверхня складалася з однакових за розміром, 
чітко відокремлених клітинок. Це був випадковий житейський факт. 
Але Левенгук був людиною допитливою і почав розглядати зрізи 
інших рослинних організмів (це вже – науково-дослідний метод) і 
встановив науковий факт, який озвучили і описали дещо пізніше. А 
факт цей полягав в тому, що „все живе – з клітин”. Ясно, що перед 
нами узагальнення, і термін „клітина” почав означати одну з істотних 
рис живого організму, а саме те, що цей організм складається з 
клітин. Дослідження були повторені, відтворені і підтверджені. Таким 
чином термін „клітина” було введено в науковий апарат. Зазначимо, 
що якраз наявність численних досліджень призвела до того, що саме 
слово дуже міцно і надійно прописалося в біології, хоча люди й не 
думали відмовлятися від нього в інших сферах, як не думають і зараз. 
Тобто, визначимо тут важливе – те, що термін вживається в різних 
галузях людського життя зовсім не заважає йому бути ще й чітким 
науковим поняттям. Головне тут в цьому – „чітким”. В науці, а потім і 
в інших сферах, завдяки науковим процедурам, дуже ясно і окреслено 
було визначено, що клітина – це найменша часточка живої істоти. В 
психології житейське вживання термінів дуже часто заважає їх 
ідентифікації і визначеності, і тепер стає ясно, чому не життєва прак-
тика повинна відмовлятися „заради психології” від звичних означень, 
і, навпаки, психологія не повинна винаходити нові терміни, з єдиною 
метою, відгородити себе від житейських тлумачень. Справа зовсім в 
іншому: термін передбачає велику копітку наукову – пошукову й 
аналітичну – роботу. Якщо ця робота зроблена акуратно з дотриман-
ням вимог наукового апарату – термін буде науковим поняттям, 
однозначним і чітким, і цьому зовсім не завадить те, що його вжива-
тимуть в будь-яких інших сферах, надаючи йому скільки завгодно 
значень. 

Затримаємось тут ще на мить – це важливо, на наш погляд. В 
багатьох підручниках з психології автори (і дуже авторитетні), 
говорячи про труднощі засвоєння психологічного знання, вказують, 
що одна з них – існування відповідних термінів в життєвому повсяк-
денні і засвоєння їх людьми ще до того, як вони почали займатися 
науковою психологією… Цікаво, чому дітям і студентам зовсім не 
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заважає вивчати клітину те, що вони до цього гарно знали, що в 
клітинах живуть тварини, що в клітину може бути пофарбована 
тканина, що, вибачте, „небо може бути в клітину” і т.д. і т.п.? Фізики 
не нарікають, що, скажімо, починаючи вивчати рух, люди вже давно 
знайомі на житейському рівні, що воно таке… Але ж, об’єктивна 
складність є і в цих науках. Вся справа не в факті розповсюдження 
терміну, а в тому, що сама наука не надала йому статусу наукового 
поняття, яке відображає (фактично, називає) сутність певного явища, і 
ніде більше такого значення цей термін не має. Але це значення має 
бути, хай вибачать нас за тавтологію, абсолютно визначеним. Таким 
чином, ми бачимо, що робота в цьому напрямі вкрай необхідна 
сучасній психології, тим більше, що вона вже й не вимагає окремого 
пошуку емпіричного матеріалу – його, по відношенню до психо-
логічних термінів, більш ніж достатньо. Вона вимагає суто наукового 
кваліфікованого і обережного систематично-класифікаційного підхо-
ду. І це, на наш погляд, цілком можливо. 

Але повернемось ненадовго до біології, адже вона цього варта. 
Встановивши „область існування” терміну „клітина” і визначивши, 
яку суттєву ознаку в цей термін вкладено („все живе – з клітин”), 
наука не перестала її вивчати, а тільки тепер, власне, і почала вивчати 
не наявність клітин в організмі (це вже було визначено), а що являє 
собою сама клітина. Тобто – почала досліджуватися відкрита сут-
ність. І, як наслідок, знання про неї почало накопичуватись. Отже, 
наукове поняття „клітина” почало розвиватися. Було встановлено і 
встановлюється зараз багато чого (ми ж можемо наводити тут числен-
ні біологічні наукові факти). А результат виявився дуже цікавим. По-
перше, змінилось значення терміну: не відкидаючи першого значення 
(бо воно – вірне на даному етапі розвитку науки) сформувалося ще 
одне – клітина є „одиницею життя взагалі”. Спеціалісти зрозуміють, 
що це останнє поглиблює і переводить в якісно іншу (вищу) форму 
перше (все живе – з клітин). По-друге, завдяки такому розвитку 
з’явились принципово нові факти, а потім – і узагальнюючи уявлення 
про дійсну природу важливих життєвих процесів: передача генетич-
ної інформації, обмін речовин, ферментативні процеси, відхилення в 
функціонуванні і багато іншого. Отже, з’явився шлях подальшого 
розвитку сутності. І, нарешті, цікаве для нас – було встановлено, що 
існують (нечисленні, правда) неклітинні форми життя (віруси, фаги, 
деякі найпростіші водорості тощо). Істотне в цьому ми вбачаємо те, 
що, з одного боку, ці факти були встановлені не паралельно, не 



 78

всупереч, а завдяки магістральному дослідженню клітини. З іншого, 
наука прийняла форму існування життя (адже вона не придумана, а 
досліджена) і не почала будувати чергову теорію – міф (як жорстко і 
образно сказав про таке в психології Виготський – „Сказав Господь: 
хай буде скрізь гештальт – і став гештальт!” [108] ). 

Нарешті, відкриття неклітинних форм життя має дуже серйозне 
методологічне значення: воно засвідчує, що, грубо кажучи, „клітина” і 
„життя” – дуже різні за рівнем охоплення речі, і вивчення клітини, хоч 
і є дуже продуктивним і позитивним, але, водночас, має свої 
обмеження. 

Підводячи підсумок особливостей розвитку наукового поняття 
„клітина”, слід зазначити головне: цей процес забезпечується гармо-
нійною єдністю роботи з отримання наукових фактів, їх узагальнення 
і теоретичного осмислення. Безумовно, існує дуже багато роботи по 
опису, накопиченню фактів – роботи не дуже захоплюючої, але вкрай 
необхідної; проте, вона виявляється чітко підпорядкованою основним 
методологемам і теоретичним уявленням. І хоча тут теж існують, 
звичайно, різні концепції, теорії, системи і погляди, ситуація завжди 
залишається суто науковою, тобто, до них відносяться з повагою і 
цікавістю і вони, безумовно мають позитив – адже стимулюють 
пошук. Але існує чітко визначене – вірність теорії, її претензії 
повинні підтверджуватися її відповідністю реальності, що вивчається, 
узгоджуватись з досвідом розвитку науки і фактами. Нам здається, що 
в психології в цьому плані існує, ми б сказали, суто психологічна 
проблема: автори теорій просто дуже поспішають її глобалізувати і 
вибудувати науку „під теорію”, а фактично, говорячи те, що є – „під 
себе”. 

Приклад з біології є, безумовно, схемою, а не аналогією по 
відношенню до нашого предмету дослідження. Ми не можемо 
сказати, що почалося все з того, що хтось, колись випадково на 
житейському рівні побачив, що всі люди мають внутрішній світ. Це 
здається недоречно й вульгарно. Хоча… таке відкриття дійсно зробив 
свого часу кожен з нас. І при цьому, спочатку він побачив, що 
внутрішній світ є в інших людей, а вже потім відкрив його і в себе. 
Отже приклад-схема не такий вже й далекий, як здавалося. 

Однак, ситуація з даним терміном в психології складається 
таким чином, що спочатку треба дослідити досвід наповнення його 
змістом, і не тільки в психології, але і в інших галузях. 
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2.2. Внутрішній світ і проблема структурування 
 
Якщо згадати Ф.Лєрша [253], він доводив, що існує особливий 

психічний стан особистості, який переважає в часі і просторі, і є для 
даної особистості звичним (це, коли на питання: „Як ти себе почу-
ваєш?”, – ми відповідаємо – „Нормально”). Тобто, таке враження, що 
ніякого стану в даний момент особистість не переживає (хоча, ми 
розуміємо, що то просто таке враження). Нам уявляється, що щось 
подібне відбувається і з структурою внутрішнього світу. Вона звичай-
но рухлива і динамічна, але є періоди в житті людини – цих періодів, 
мабуть-таки, більше, коли в основних вузлових точках і зв’язках струк-
тура залишається сталою. Це, як правило, періоди, коли людина відчу-
ває себе психологічно комфортно. Умовами даного стану структури і, 
відповідно, відчуття психологічного комфорту є, швидше, не рівно-
вага, а відповідність структури, з одного боку, зовнішнім умовам, з 
іншого – власному Я. Третьою умовою є досконалість і певна завер-
шеність самої структури. Але значну роль тут відіграє час, у тому 
сенсі, що зовнішні умови постійно змінюються... як і внутрішні, а сама 
структура як складне утворення зі значною нелінійністю, що самоорга-
нізується, завжди знаходиться в русі: плин – її звичайний стан. Тож 
невідпорно наступає момент, коли людина відчуває психологічний 
дискомфорт, пов’язаний з тим, що стала структура не відповідає новим 
умовам. Іншим фактором може бути грубе порушення самої структури 
(наприклад, при психотравмах). Особливе місце ми б відвели онтоге-
незу особистості, в процесі якого структурування особистістю влас-
ного внутрішнього світу виступає головним і домінуючим механізмом 
розвитку психіки людини. Таким чином, можна узагальнити ті „момен-
ти”, коли починається і відбувається структурування внутрішнього 
світу особистості. Це, по-перше, онтогенез (особливо, дуже ранній 
дитячий, юнацький і старечий віковий період), по-друге, коли існуюча 
структура об’єктивно не забезпечує ефективної взаємодії з оточенням 
(перш за все – соціальним), по-третє, коли нові цілі, бажання, ідеали 
людини не можуть бути реалізовані через особливості існуючої 
структури; по-четверте, структурування в певному сенсі відбувається 
постійно і спонтанно, оскільки особистість є відкритою системою зі 
значним ступенем складності і з високою нелінійністю. Нарешті, 
можуть відбуватися прямі й жорсткі порушення структури внутріш-
нього світу при психотравмах*. 

                                                 
*
 Випадки захворювань ми відносимо до другої групи, оскільки це – зовнішні відносно 

особистості фактори і умови. 
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 В цій роботі будуть розглянуті деякі факти, що відносяться до 
виділених груп. Їх ретельний опис, класифікація і аналіз – завдання 
наступних робіт, і ми вважаємо цей напрям доволі плідним. 

 Ми б хотіли зауважити: кардинально, повністю структура 
внутрішнього світу даної людини змінюється дуже рідко (майже, 
ніколи, хіба що в глибокій старості і при серйозних психічних 
розладах (так звана „велика психіатрія”). З іншого боку, вона ніколи 
не залишається сталою, абсолютно однаковою. Мова може йти про 
ступінь змін і динаміку розвитку та становлення (онтогенез). 

 Поняття внутрішнього не є винятково психологічним. Помилко-
вою є точка зору, ніби тільки психологічні об’єкти мають те, що ми 
називаємо внутрішнім світом. Насправді, як гарно відомо, всякий 
феномен життя і навіть більшість фізичних тіл мають внутрішнє й 
зовнішнє. Існування зовнішнього і внутрішнього – це загальний прин-
цип влаштування природи й відповідно до цього принципу особис-
тість людини мало чим відрізняється від усіх відомих природних 
явищ і тіл. Заслуговує на увагу рівень розвитку внутрішнього й 
чіткість поділу внутрішнього й зовнішнього у психіці людини. Це 
перший момент. 

З іншого боку, абсолютно справедливо відзначає Л.І.Анци-
ферова, що „у психології взагалі немає поняття внутрішнього світу” 
[18, 209]. Загалом, це не тільки справедливий, але й цілком поясню-
ваний факт – як поняття внутрішній світ не було затребуване ні 
наукою, ні психологічною практикою до останнього часу. Природ-
ничо-наукова парадигма розуміння психіки як відбитого зовнішнього, 
в принципі, не передбачає наукового апарату, що фіксує само-детер-
мінованість, саморозвиток і унікальну цілісність об’єкта вивчення. З 
позиції такої, відображаючої природи психіки й намагається 
Л.І.Анциферова визначити поняття „внутрішній світ” – „це індивіду-
ально інтерпретований, насичений модальностями особистісних емо-
цій, осмислений у діалогах з реальними й ідеальними співрозмов-
никами зовнішній світ, у якому віддиференційовані функціональні 
області з різними рівнями значимості” [18, 209]. Це найбільш повне й 
адекватне на даний момент визначення внутрішнього світу в 
психології, що, однак, є досить поверховим. Це – поняття-інтегратор: 
вся сукупність психічних явищ і процесів, що існують в особистості, 
просто поєднується одним терміном. Вживання слів „проінтер-
претований”, „віддиференційований” etc. дуже показово – Л.І.Анци-
ферова чітко визначає позицію: людина, принаймні, приймає 
найактивнішу участь у створенні свого внутрішнього світу, нехай він 
і залишається відбиттям світу зовнішнього. 
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І з іншої сторони, С.Л.Рубінштейн, хоча і не використовує 
термін „внутрішній світ”, пише дуже визначено: „В силу того, що 
зовнішні причини діють лише через внутрішні умови, зовнішня 
обумовленість розвитку особистості закономірно поєднується із 
„спонтанністю” її розвитку... Закони зовнішньо обумовленого розвит-
ку особистості – це внутрішні закони” [400, 275]. 

Це, дійсно, принципово. Тут повний збіг автора з положеннями 
екзистенційної філософії й психології, у рамках яких поняття „світ” 
не просто розроблено набагато глибше й повніше, ніж в інших 
напрямках, воно тут є ключовим, адже сутність самої людини тракту-
ється в цій парадигмальній системі як „існування-людини-в-світі”. 
Світ тут – це просторово-часовий континуум особистісного протяж-
ного становлення. Це – не простір у його чисто фізичному розумінні. 
Це, скоріше, час існування-становлення єдиної субстанції (Я в світі, 
світ у мені – це, по суті, означає, що Я – це і є Світ, а Світ – це просто 
моє життя). Дуже точною є Т.М.Титаренко: „Мить набуває значи-
мості переломного, якісно нового етапу життєсприйняття, світопобу-
дови. Минуле, майбутнє і дійсне взаємопроникають, і час життя стає 
доступним для огляду у всіх своїх аспектах” [443, 319]. Протистояння 
суб’єкта й об’єкта не просто знімається: з погляду існування даної 
конкретної людини, воно стає непотрібною, вигаданою абстракцією 
для якихось цілей якогось пізнання. „Світ – це структура значущих 
відносин, у яких існує людина, і в створенні яких вона бере участь”, – 
пише Р.Мей [304, 167]. Тут, на наш погляд, дуже важливо зрозуміти 
два гарних і тонких нюанси: немає ставлення-до-світу, світ – це і є мої 
ставлення: я не відбиваю, не інтерпретую й не привласнюю, а 
...формую ставлення, і тоді виникає мій світ. У цьому сенсі, моє 
ставлення до світу – це просте ставлення до „іншого світу”, тобто – до 
іншої людини, що, як і я, являє собою світ. Велика, досить докучлива 
й дуже шкідлива ілюзія про нібито існування якихось суб’єкт-
об’єктних відносин повинна, зрештою, покинути психологію, а вже 
практичну психологію – обов’язково. Одночасно ми повинні давати 
звіт ще де в чому, дуже важливому й фундаментальному. „Дитина 
привласнює культуру”, „вростає в неї”, „привласнює культурно-
історичні здібності в діяльності й стає її суб’єктом” – це ази й непо-
рушні істини, які ми всі старанно засвоїли. Насправді центральним 
тут є питання „хто?” Хто ця дитина? І що в дійсності вона робить? 
Об’єктний погляд (відсторонений, природничо-науковий, „як на 
предметному склі мікроскопа”) приводить нас до вище названих 
тверджень. Але якщо перед нами людина, особистість, ми не повинні 
обмежуватися тільки таким пізнанням. Потрібний діалогізм. І тоді 
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стане раптом ясно, що нікуди вона не „вростає”, і нічого такого не 
„привласнює”. Дитина споконвічно суб’єкт і, виходить, споконвічно – 
світ. Вона розвиває себе як світ, будуючи відносини, і це є її існу-
вання. Питання ж „присвоєння” виявляється, дійсно, дуже частковим, 
маленьким і чисто операціональним. Це, фактично, питання матері-
алу, що використовується для становлення даного світу. Зробити його 
фундаментальною парадигмою вдалося (О.М. Леонтьєв, П.Я. Галь-
перін), але від цього проблема не зникла. Сам Виготський завжди був 
витонченішим, обережнішим і гнучкішим – його підвищена увага 
наприкінці життя до свідомості, переживання, спілкування (а зовсім 
не до предметної діяльності) була не випадковою. Зокрема, його 
міркування з приводу становлення внутрішнього світу особистості 
абсолютно співзвучне із сучасними екзистенційними тезами. 

 Друга важлива „тонкість” у висловленні Р.Мея стосується того, 
що людина лише „бере участь” у створенні відносин, які є світ. Вона, 
звичайно, активна і, природно, відпочатково – суб’єкт цих відносин. 
Але не все визначається нею, вона не створює відносини, а... бере 
участь. Питання, власне, про взаємодію з іншими світами. Сприй-
мання іншого, розуміння й переживання його як „іншого світу”, 
рефлексія, знаходження загальних точок об’єднання – все це і ще 
багато чого іншого передбачає термін „брати участь”. Таким чином, 
світ людини – це, багато в чому, перетворені світи інших людей. Хоча 
й не у всьому. 

 Екзистенційна традиція говорить про три форми світу, серед 
яких виділяється й власне внутрішній світ особистості – Eigenwelt. 
P.Мей вважає (так само, як і Л.І.Анциферова), що „Eigenwelt, або 
власний світ, у сучасній психології й глибинній психології зрозумілий 
гірше за все. Справедливо буде сказати, що його практично повністю 
ігнорують” [304, 169]. Цей світ передбачає самосвідомість, самовідно-
шення, що є тільки в людини. „Але, – акцентує Р.Мей, – це не просто 
суб’єктивне, внутрішнє переживання. Це базис, на якому ми можемо 
бачити реальний світ у його щирій перспективі, це основа наших 
відносин” [304, 169]. Внутрішній світ дає можливість зрозуміти-
пережити щось (когось) в іпостасі його існування для мене, з погляду 
мого світу (я-світу, так буде найбільш точно). Отже, це не просто світ 
відображений, це, по-перше, вихідний, генетично визначений зміст 
саме мого існування в цьому житті. Потяг до життя реалізується у і 
через цей зміст, розвертаючись-розвиваючи його. У цьому процесі, 
по-друге, відбувається втілення (вираження) цього внутрішнього 
світу (Eigenwelt) у мої інші світи – зовнішній (Umwelt) і світ людей 
(Mittwelt), і вже цей втілений і перетворений зміст „повертається” у 



 83

світ внутрішній, змінюючи й розвиваючи його далі. Істотне, що дає 
для розуміння даної проблеми позиція екзистенціалізму, пов’язане, 
насамперед, з нерозривно-цілісною унікальною ситуацією існування 
особистості. Неправильно сказати: „у мене є внутрішній світ”, а 
завжди тільки – „внутрішній світ мого існування”. Урахування цього 
по-іншому загострює проблему істинності (що контрастно помічено 
екзистенціальною філософією). Подія, об’єкт, думка може об’єктивно 
бути яким-небудь (у принципі, воно може бути яким завгодно), воно 
може навіть бути відсутнє як таке, але для мене справжнім буде те, 
що виникне й перетвориться з приводу цієї події у внутрішньому 
світі. Таким чином, внутрішній світ слід розуміти як одну з форм 
існування світу особистості, яка є споконвічно інтенціональною і 
забезпечує активне втілення людини в інші світи через відображення, 
усвідомлення й саморегуляцію існування. 

 Оскільки внутрішній світ – форма світу в цілому, то він, зви-
чайно, виявляє собою структуровану цілісність, що, однак, залиша-
ється відкритою для впливів і змін. Питання про динамізм внутріш-
нього світу, безумовно, є ключовим. Ми тут лише ескізно розглянемо 
аспекти взаємодії внутрішнього світу з інший світами особистості і, з 
іншого боку, динаміку „усередині” самого Eigenwelt. 

 Аналіз філософської й психологічної думки приводить нас до 
дещо несподіваного погляду: мабуть, варто визнати, що людині 
споконвічно дано по-людськи реагувати і по-людськи взаємодіяти 
тільки зі світом в „екзистенційному смислі”, тобто із системою 
відносин і смислів, яка створена іншими людьми і являє собою їхній 
світ існування. І із цієї позиції легко пояснити загальне олюднення 
всього древньою людиною і таке ж саме явище, що постійно зустрі-
чається в маленьких дітей. Наш світ – споконвічний, наша одвічно-
генетична соціальність ніби задає ракурс – усе навколо може бути 
тільки світом, а якщо це не так, треба його таким зробити і сприй-
няти-пережити у своєму внутрішньому світі. І тоді світ виступить 
створеним мною самим способом існування, і всі три його форми 
будуть створеними й структурованими – вони, насправді, єдині за 
своєю природою. Нам здається, що три форми світу особистості 
„розподілені” знов-таки не за просторовим принципом, а, скоріше, за 
часовим. Хоча й це, звичайно, досить умовне уявлення. Екзистен-
ціалізм акцентував різницю Umwelt, Mittwelt і Eigenwelt. Може 
складеться враження просторовості (схоже на теорію поля К.Левіна): 
ось тут я будую взаємини й сприймаю навколишнє (природу, 
культуру, власну біологію), тут – інших людей, а тут – свої думки й 
почуття. Загалом, на цьому побудована практика гештальттерапії та й 
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самого екзистенційного аналізу. Але ключове питання цього аналізу – 
„Де Ви?” – зовсім не про простір. Воно – про хронотоп існування. 

 Динаміка трьох форм світу людини особливо глибоко і яскраво 
описана великими художниками. Наприклад, Григорій Мелехов з 
безсмертного шедевру М.Шолохова. Людина з дуже визначеним і 
стійким внутрішнім світом. Письменник проводить його буквально 
через усі „кола пекла” – війни, смерть, знущання над полоненими, 
кров, бруд, смерть брата, зрада дружині, розгульне пияцтво... І, з 
іншого боку, – слава, пошана, простий козак – командир дивізії, 
авторитет. Все це відбувається в житті Григорія. Усе – гостро, 
драматично, глибоко. Але ніщо не коливає його внутрішнього світу, і 
до самого майже кінця роману (середина четвертого тому) це той же 
Григорій внутрішньо, з яким ми познайомилися на початку книги. 
Його внутрішній світ дійсно втілюється в світи зовнішні (Umwelt, 
Mittwelt), сам залишаючись відкритим, але стабільним, стійким. Але 
ось відбувається та подія, трагічна і безповоротна, яка принципово 
міняє сам внутрішній зміст Я-існування героя. На жаль, всупереч 
бажанню радянської критики й партійного керівництва, це зовсім не 
політична подія. Трагічна смерть дружини – не коханої, але... І ми 
вперше зустрічаємо Григорія в глибокому горі, переживанні, що 
торкнулося всієї його внутрішньої картини життя. Знову згадаємо 
С.Л.Рубінштейна: „Я пізнаю в стражданні ядро особистості, через 
страждання воно формується... страждання як випробування, експери-
мент для виявлення методом заперечення цінності особистості. Але 
одночасно страждання як фактор визначення особистості – така роль 
страждання в долі людини” [400, 479]. Отже, динаміка йде, начебто, 
зовні, від Mittwelt. „Григорій страждав не тільки тому, що по-своєму 
любив Наталію і звик до неї за шість років, прожитих разом, але й 
тому, що почував себе винним у її смерті” [511, 161]. Було б не так 
важко, якби постійно зраджувана дружина пішла від нього, розірвала 
контакти, зруйнувала родину. „Але зі слів Іллівни (матері, – авт.) він 
знав, що Наталія простила йому все, що вона любила й згадувала про 
нього до останньої хвилини. Це збільшувало його страждання, обтя-
жувало совість постійним докором, змушувало по-новому осмислю-
вати минуле і свою поведінку в ньому...” [511, 161]. (Нагадаємо, що 
дружина Григорія Мелехова померла від невдалого аборту, тобто 
ніякої прямої його провини тут не було). Він не кається. Але його 
провина реальна і має екзистенційну природу. Адже Наталія жила 
так, як хотів він. Вона була просто поруч, була частиною його, його 
світом. Життя цієї жінки стало втіленням внутрішнього світу 
Григорія. І тому він винний не в зрадах і обманах (це деталі), він 
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винний за найбільшим рахунком: частина його Я пішла смиренно й 
безмовно, а він нічого не зміг зробити. 

 Звичайно, цей крок не був раптовим, він готувався. Зазначимо, 
до речі, що рух зміни все ж набагато точніше, глибше і яскравіше 
відслідкований художниками, ніж науковцями. І це – на жаль. Адже 
ми не маємо цілісного процесу. Шолохов пише: „Були часи, коли 
Григорій нічого не відчував до дружини, крім холодної байдужності й 
навіть ворожості, але за останні роки він став інакше ставитися до неї, 
і основною причиною зміни, що відбулася в його ставленні до 
Наталії, були діти” [511, 161]. Діти – втілення двох світів, двох пот-
реб, продовження. Але це теж далеко не відразу стало надбанням 
внутрішнього світу героя. Спочатку Григорій досить байдуже до них 
ставився, захоплений потоком вражень, досягнень, переживань. 
Приїжджаючи із фронту додому, „він пестував і тішив їх ніби з 
обов’язку і щоб зробити приємне матері, сам же не тільки не відчував 
у цьому якоїсь потреби, але не міг без недовірливого подиву дивитися 
на Наталію, на бурхливі прояви її материнських почуттів. Він не 
розумів, як можна було так самовіддано любити ці крихітні крикливі 
істоти” [511, 162]. Діти також були байдужі до нього. „Але в міру 
того, як вони росли – росла і їхня прихильність до батька. Дитяча 
любов збудила в Григорія відповідне почуття, і це почуття, як вогник, 
перекинулося на Наталію” [511, 162]. Це – кардинальний момент і 
поворотний пункт у долі Мелехова. Любов дитини – його частини, 
його втілення, переживання себе-улюбленого цією новою й такою, 
докорінно, своєю істотою, зробила те, що не змогли зробити 
надекстремальні фактори. Любов дітей (помітьте – її переживання 
було раніше, ніж любов до дітей) почала змінювати цей дивно 
міцний, якщо не сказати, зашкарублий внутрішній світ. І після цього 
проникнення любові світ став іншим, змінилися всі інші світи, 
Григорій почав зовсім по-іншому бачити, жити. Цей світ містив у собі 
улюблених тепер людей – його самого, дітей, дружину. І от він 
розірваний... Весь інший шлях Григорія в романі – наслідок цього 
нового, спроба відновити виниклу було гармонію вже без Наталії. І 
ми йдемо поруч із зовсім іншою людиною. 

 Цей приклад, на наш погляд, дозволяє встановити дуже важ-
ливий психологічний механізм: любов, і тільки вона, її переживання й 
саме переживання себе-улюбленого, може зі світу зовнішнього 
вирішальним чином вплинути на внутрішній світ людини. Отже, 
динаміка „світів” особистості ґрунтується на любові... 

 Внутрішній світ виступає дійсно не простором, а способом 
буття людини, і це добре видно в аспекті онтогенезу особистості. 
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 Людській істоті внутрішнє дане споконвічно, із самого початку 
зародження її як істоти, ще з часу запліднення й появи першої клітини 
– у ній уже є внутрішнє й зовнішнє. І так відбувається завжди, про-
тягом всього людського життя. Тобто самосвідомість – не початкова 
ланка появи внутрішнього світу. 

 Людина приходить до свого внутрішнього через те, що вона 
пред’являє іншим, і це означає, що коли я ще не знаю про свій 
внутрішній світ, про те, що в мені є, інші вже про це знають, вони вже 
знають мій характер, мої думки, мої почуття, вони вже бачать їх, вони 
знають: розумний я чи ні, спокійний або неспокійний, багатий або 
бідний мій внутрішній світ, які образи у ньому переважають, чого 
більше в моїй долі. Тобто спочатку я став для Них. Виникає дуже 
цікава річ: у маленької дитини із самого початку дитинства встанов-
люється з рідними й близькими людьми те, що називається особис-
тісними взаєминами. У цих взаєминах дитина не тільки досягає 
задоволення своїх потреб, використовуючи інших людей, але й вона 
розкривається в цих відносинах. І робить це непомітно для себе й, 
звісно, не спеціально. 

 Існує цікаве уявлення І.А.Сікорського про перші акти усвідом-
лення: дитина прагне до повторення нових дій, положення тіла та 
іншого, тому що це пов’язано з одночасним виникненням внутрішніх 
переживань [417]. Повторення дають можливість „вивчати” їх, 
звикнути до них, зробити своїми. Це і є, згідно Сікорського, першими 
паростками внутрішнього світу як особливого і повністю реального 
змісту. І це – перші „спалахи” свідомості. Разом з ними із зовніш-
нього світу приходить те, що я дізнаюсь про себе. І ось ця єдність 
свідомого і неусвідомленого, складна, суперечлива, але усе ж таки 
єдність, і складає власне те, що ми називаємо внутрішнім світом. Він 
дійно суперечливий в цьому протистоянні: відпочатково генетичному 
протистоянні усвідомленого і неусвідомленого. Свідомість зявляється 
із відношень, як пізнання людиною чогось про себе. 

 Коли формується внутрішнє, воно одразу ж змінюється, тому 
формування одночасно є і розвиток. І коли ми говоримо про вира-
ження думки, то виражаючись (втілюючись), думка завжди „тягне” за 
собою наступну думку, сама уточнюється, ускладнюється чи спрощу-
ється. Вона завжди змінюється. Тобто, вираження внутрішнього 
завжди приводить до його зміни. Тому і виходить, що не можна 
однозначно стверджувати, ніби особистість виникає тоді, коли вона 
усвідомлює у себе наявність внутрішнього світу, тобто стає 
особистістю для себе. Для того, щоб це сталося, внутрішнє вже має 
існувати. 
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У маленькій істоті ще немає того, що називається в соціальній 
психології процесом самопрезентації, коли людина сама працює над 
тим, як показати себе іншим: вона просто показує, розкриває себе – і 
все. І це розкриття якось відображається, фіксується. Маркс був пра-
вий, коли говорив, що особистість спочатку як у дзеркало дивиться в 
іншу людину, і тільки після цього звертає увагу на себе. Я відбиваюся 
в цих людях, і я від них знаю, який я. По тому, як вони про мене 
говорять, як будують із мною спілкування, включають мене в які-
небудь спільні справи. Головне – що вони говорять і порівнюють; 
саме це приводить мене до можливості дивитися на себе своїми 
очима: спочатку я дивлюся очима зовні, на них, бачу їх, повертаю очі 
і їхніми очима спочатку дивлюся на себе, в себе, а потім уже й свої 
очі звертаю на себе. І так я пізнаю себе й стаю людиною для себе. Ось 
три етапи, три моменти, які фіксує Виготський, і ось що вони 
означають: я стаю особистістю тоді, коли перетворююся з людини в 
собі в людину для себе: за допомогою того, який я для інших, 
знаходжу себе як людину для інших. 

Аналогічні думки можна виявити в багатьох прихильників 
екзистенціалізму. Так, Ж.П.Сартр у фундаментальній монографії 
„Буття й ніщо” (1949) виділяє три реєстри людського буття: „буття в 
собі”, „буття для себе” і „буття з іншими”. В цілому людське життя, 
окремі вчинки й дії знаходять смисл тільки тоді, коли відбуваються 
„перед обличчям Іншого”. Сама присутність, погляд Іншого консти-
туюють суб'єкта в якості моральної, етичної істоти. Вплив Іншого 
стимулює розвиток соціальних почуттів, властивих тільки людині, 
вони відрізняються від простих емоцій, які є й у вищих тварин. 
Наприклад, почуття сорому – це не почуття людини, що робить щось 
погане; це почуття людини, яку погляд Іншого застиг у здійсненні 
недозволеного й ганебного. 

Взагалі відповідно до Сартра і його однодумців, вплив Іншого, 
його екзистенційна присутність – найголовніший фактор розвитку 
особистості. Субстанціональна природа Іншого – окремий предмет 
філософського аналізу. Так, теолог-екзистенціаліст Габріель Марсель 
(„Бути й мати”) розуміє Бога як Інше людське життя. Божий промисел 
створив людину власником внутрішнього екзистенційного досвіду, 
унікального для кожної особистості. Буття – це Таємниця. А для 
цього необхідна особлива зосередженість (recueilletment), медитатив-
ний стан, спрямований на самого себе, відкидання всього зовніш-
нього, свого роду внутрішня тиша. 

Тільки в таких умовах людина (далеко не кожна) набуває здат-
ності свідчити присутність Бога, тобто протистояти світу власності й 
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володарювання та бачити своє призначення в служінні Іншому, який і 
є одночасно і Бог, і просто інша людина. Як бачимо, ці положення 
висвітлюють соціальну активність особистості (котру часто як щось 
зовнішнє протиставляють внутрішньому світу) з дещо інших позицій. 
У цілому положення Виготського дивним чином збігається з точкою 
зору екзистенційних психологів: „Екзистенційні терапевти, – заува-
жує Р. Мей, – думають про людину не тільки як про „істоту-в-собі”, 
такими є і всі інші істоти, але як про „істоту-для-себе” [304, 146]. 
Бінсвангер та інші автори говорять про „Dasein, що обирає” те або 
інше, що означає, „людина, яка відповідальна за вибір свого 
існування” [304, 146]. 

Що стосується змісту внутрішнього світу, він існує із самого 
початку в маленької дитини і є не відкритим нею. Внутрішній світ тут 
являє собою те, що ми слідом за Фрейдом, після його великих від-
криттів, називаємо несвідомим. Тобто це є інтенції, потреби, образи, 
які не усвідомлюються, але викликають при цьому активність. 
Усвідомлюється дитиною потреба, яка виникає при своїй зустрічі з 
близькою людиною, що може задовольнити її. Наприклад, дитина в 
даний момент може й не знати, що хоче саме їсти, її просто турбує 
нестаток чогось, і тільки коли відбувається зустріч з їжею (а цю, або 
іншу зустріч „організовує” завжди близький дорослий – мама), ця 
тривога зникає, виникає перший момент усвідомлення потреби, стану 
потреби. І потім це диференціюється як потреба в їжі. Так виникають 
і інші потреби. Тому, вже відпочатково інтенції є не тільки тим, що 
бачив у них Фрейд: чимось бурхливим, похмурим, незрозумілим і т.д. 
Споконвічно в них є відтінок і відбиток соціального. Внутрішній світ 
маленької дитини ніколи не є тільки біологічним. І це найбільша 
помилка, що повторюють за Фрейдом усі, і яку не хочуть визнавати. 
Він суто й винятково біологічний тільки в дуже хворої людини, 
неповноцінної особистості, і, притому, глибоко неповноцінної, тому 
що вже початково весь потяг, всі бажання складаються із вкладеного 
в цю істоту батьками і біологічного, і соціального. У силу 
неусвідомленості внутрішній світ не представляється дитині, вона про 
нього ще не знає, але вже виражає його: плачем, діями, іншими 
видами активності. Вона виражає цей світ, ще не знаючи про нього. 

Свідомість виникає з відносин, як пізнання людиною чогось про 
себе. Механізм цього феномену добре вивчений у рамках культурно-
історичної концепції, тому ми не будемо тут його обговорювати. Нам 
важливо „втримати” уявлення про генетичний рух. Вихідна супереч-
лива єдність біологічного, соціального і духовного породжує потреби, 
цілі, потім воно породжує цінності. Виникають значення, смисли і все 
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це представлено у внутрішньому світі передусім у вигляді образів. 
Що є образ, що означає існування в людини образу? П.Я.Гальперін, 
між іншим, говорить, що дійсним предметом психології є образ [129]. 
Це дуже смілива заява, і, здавалося б, дуже далека від глобальності 
психіки, але якщо вдуматися, що ж означає виникнення й існування 
образу? А означає це підтвердження самого існування суб'єкта, що 
будує і спостерігає образ. Тобто, є Я, є особистість, перед якою цей 
образ (нею ж і створений) існує, і це виявляється вже занадто склад-
ним для сучасної психології. Це означає, що у внутрішньому світі 
існує не тільки свідоме й несвідоме, але сама свідомість дуже складно 
розділилася і в ній є об’єкт (образ) і суб’єкт, що його створює і 
спостерігає – і все це лише схематизація того надзвичайно складного, 
що відбувається й про що ми нічого не знаємо. 

 Як виникає образ? Виникає він не від того, що я бачу що-небудь 
або чую і це є автоматично ніби вже образ. Це ще далеко не образ. 
Згадаємо, що показали дослідження Г.С.Костюка [224]. Це був 
довгий, дуже довгий процес: образ з’являється в результаті досить 
тривалого цілісного активного процесу, і в цьому процесі реалізується 
свого роду вичерпування реальності, і повторно вибудовується те, що 
адекватно цій реальності. Існування образу означає існування особис-
тості, присутність і активну динаміку свідомого й несвідомого в ній, 
тобто, означає унікальну складну ситуацію та унікально складну 
структуру. Наука говорить зараз, що все багатство внутрішнього світу 
особистості є відбитим, засвоєним нею з навколишнього світу. Але 
ось важливе питання, а як виникають образи тих предметів і явищ, які 
людина не сприймала ніколи. Чому я можу уявити віддалені Галак-
тики, нескінченно далекі планети, можу уявити закони всесвітніх 
процесів, які я ніколи не бачив, про які ніколи не чув, і нічого такого 
не знав. Ми думаємо, що такі побудови, сама їхня можливість має 
велике значення, не оцінене дотепер психологією. Багатогранність 
світу набагато більша, ніж ми можемо собі уявити, і коли говориться, 
що людина містить у собі весь Всесвіт, – це правда. Адже ми дійсно 
можемо подумати і побачити те, чого ніколи не бачили і про що 
ніколи не чули. Це не можна пояснити лише процесом уяви, у 
всякому разі, тим, що під нею має на увазі сучасна наука. Це – дійсно 
проблема. 

Слід зазначити, що західні вчені (представники структурного 
психоаналізу та школи об’єктних відносин) підійшли до даної 
проблеми зовсім по-іншому. Відповідно до теорії Ж.Лакана [241], 
становлення внутрішнього світу відбувається приблизно в півтора 
роки – це так звана стадія дзеркала. У цей період дитина ототожнює 
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себе (тобто розрізнений комплекс відчуттів і хаотичних потягів) із 
цілісним, погодженим візуальним образом свого тіла й здобуває при 
цьому фундаментальну нарцисичну ілюзію щодо власного Я. Це 
первинне відчуження (адже коли дитина говорить „це я” на своє 
відображення, вона показує не на себе, а від себе) Лакан вважав 
вихідним для формування реєстру Уявлюваного, а його фокус, власне 
Я суб’єкта, він визначає як „суму всіх захистів і опорів властивих 
індивідові”. 

Лакан пише: „Стадія дзеркала, таким чином, являє собою драму, 
чий внутрішній імпульс захищає індивіда від нездатності до 
апсруспції. Ця драма фабрикує для суб’єкта, що схопив принаду 
просторової ідентифікації, серію фантазмів, що починається з 
розчленованого образу тіла, а завершується тією формою цілісності, 
що ми називаємо ортопедичною” [240, 512 ]. 

Таким чином, Ж.Лакан переконливо пояснює генезис суто 
людської здатності, яку можна назвати могутністю уяви. Подальший 
розвиток індивіда багато в чому визначається проекціями уявлюваних 
творінь його внутрішнього світу на об’єктивну реальність, а також 
постійним прагненням до співпадання Уявлюваного із цим останнім. 
Взагалі, структурний психоаналіз дуже ефективно пояснює всі ті 
„натяжки”, без яких складно уявити собі звичайне людське життя. 
Звичайна людина витрачає чимало сил і часу для того, щоб наблизи-
тися до Уявлюваного, нарцисично досконалого образу себе, створе-
ного її внутрішнім світом. 

 У рамках теорії об’єктних відносин М.Кляйн розвиток внутріш-
нього світу особистості залежить від первинного досвіду спілкування 
з матір’ю. Нерозривний зв’язок з нею породжує особливий внутріш-
ній стан світу дитини, що зветься параноїдно-шизоїдним. У цей 
період (приблизно до 7-8 місяців від народження) дитина не відрізняє 
себе від матері, не розділяє Я и не-я, тобто, для неї не існує межі між 
світом зовнішнім і світом внутрішнім, об’єктивним і суб’єктивним 
досвідом. З початком депресивної стадії (коли мати починає залишати 
дитину на самоті на все більші періоди часу) відбувається поділ дитя-
чого досвіду на внутрішнє (власне, суб’єктивне, інтимне) і зовнішнє 
(міжособистісне, об’єктивне, чуже). 

 Зазначена дихотомія емоційно забарвлена відповідно до компе-
тентності матері – іншими словами, у тривожних і депресивних 
матерів діти сприймають внутрішній світ як негативний, загрозливий, 
небезпечний і холодний. Досить гарна мати (термін Д.Винникота) 
забезпечує дитині гарний холдинг – образно кажучи, вона надійно 
тримає на руках дитину, а також підтримує увесь світ навколо неї. 
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Діти з гарним холдингом виростають упевненими в собі, вони здатні 
до довіри, компетентні й спокійні. Поганий холдинг може стати при-
чиною невротичного розвитку особистості і вкрай негативно відби-
вається як на міжособистісних стосунках, так і на структурі внутріш-
нього світу. 

 У кожному випадку, говорячи про внутрішній світ, ми зіштов-
хуємося з дуже серйозними загадками, і однією з них є загадка 
духовного. Дух є дійсною реальністю, якщо мати на увазі особистість 
та її внутрішній світ. Вивчати особистість і не згадувати про дух було 
б неправильно. Нам здається неправомірним накладати на психологію 
обмеження, ніби духовне, душевне виходить за межі цієї науки: 
проблема тут у методах і теоретичних позиціях. Адже саме духовне є 
істотним і ключовим параметром особистості і, як таке, повинно 
вивчатися позитивною наукою. Ми говоримо про дух як про те, що 
відрізняє людину від усієї живої природи, що робить її особистістю, 
що може продовжитися, народити цінність, народити ідеальне, може 
втілитися й стати незавершимою, незважаючи на біологічну смерть. І 
це істота, що тягнеться до любові, творчості, моральності. Зрозуміло, 
що це дуже складні речі, але ж вони існують і становлять внутрішній 
світ особистості. Що є дух? Нам здається, що ми знайдемо відповідь у 
свій час, коли зрозуміємо, як соціальне життя дійсно стикається з 
біологією. Як у дійсності цей контакт породжує психічне, і як це 
психічне, розвиваючись, стає духом. Справа в тому, що довгий час 
вітчизняна психологія взагалі не займалася цим питанням, вислови 
„внутрішній світ”, „переживання”, „стан” взагалі не входили в 
наукову термінологію. Л.І.Божович була першою, дуже сміливою 
жінкою, яка в радянський час у своїй монографії, що вийшла в 1968 
році, перемогла цей страх. Вона говорила про переживання як про 
один з елементів внутрішнього світу, і дуже значущий елемент. Він і 
становить зміст душевного життя, внутрішнього життя людини. 
Дійсно, ці питання дуже тендітні, тонкі, але ми ніколи не одержимо 
відповідей про сутність особистості, якщо не будемо сміливо вивчати 
все, що є в людині. Зрештою, наука не повинна боятися, вона повинна 
відкривати: якщо перед нами постає проблема, ми повинні її 
вирішувати. 

 Якщо в цілому говорити про внутрішній світ як структуру 
особистості, слід зазначити, що існують механізми його виникнення, 
він має тенденцію до вираження, виявлення, а вираження є лінія 
розвитку особистості. Вираження внутрішнього через зовнішнє (це 
дуже точно показав О.Ф.Лосєв) є сутнісною ознакою життя людини: 
ми шукаємо в особистості виразний рух, виразні слова тому, що 
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внутрішнє існує, як не дивно, тому, що воно виражається. Вира-
жається ж воно через переживання, стани, дії, через слова. Якщо 
внутрішній світ втратить здатність до вираження, він перестане 
існувати. 

Коли формується внутрішнє, воно відразу ж змінюється, тому 
формування одночасно є і розвиток. І коли ми говоримо про вира-
ження думки, то, виражаючись (втілюючись), думка завжди „тягне” за 
собою наступну думку, сама уточнюється, ускладнюється або спро-
щується. Вона завжди міняється. Тобто, вираження внутрішнього 
завжди призводить до його зміни. Тому й виходить, що не можна 
однозначно стверджувати, ніби особистість виникає тоді, коли вона 
усвідомлює в себе наявність внутрішнього світу, тобто стає особис-
тістю для себе. Для того, щоб це відбулося, внутрішнє вже повинно 
існувати. Воно повинно виражатися, інакше ніяк і нікому буде його 
усвідомити, воно не буде розвиватися. Таким чином, ми повинні 
шукати початки онтогенезу набагато „нижче” (раніше), адже інакше 
виникає розрив єдиного руху. Якби не було внутрішнього первісно, 
воно б не виражалося, а значить – воно б не формувалося. 

Реальність існування внутрішнього світу особистості має свій 
корелят – переживання. Це явище психіки досить по-різному тракту-
ється в науці, але не є від цього менш реальним. 

Важливою складовою внутрішнього світу є інтенції, у широкому 
значенні цього терміна. Усе, що об’єднується під поняттям рушійних 
сил, джерел активності, джерел розвитку, у науці називається 
мотивами, потребами, схильностями, інстинктами. Ця складова 
психіки, складова особистості, безумовно, повинна розглядатися як 
компонент внутрішнього світу. У психологічній науці існує багато 
підходів до розгляду даного явища. Напевно, буде правильним ска-
зати, що психологія особистості й, загалом, вся сучасна психологія – 
це практично на 90% психологія мотивації. Кожна теорія особистості 
розглядає мотиви як один з найголовніших компонентів. Необхідно 
зазначити, що в різних теоріях вони розглядаються настільки різно-
планово, що серед них неможливо встановити значиму кореляцію. У 
принципі це закономірний процес і не можна сказати, що це погано. 

У контексті нашого підходу до розуміння особистості ми також 
можемо позначити свої погляди на те, що таке інтенції, мотиваційно-
потребова сфера особистості як компонент саме внутрішнього світу. 
Однак спочатку пояснимо, чому ми відносимо саме це до внутріш-
нього світу особистості, незважаючи на те, що у вітчизняній психо-
логії мотиви прийнято відносити до спрямованості. Ми думаємо, що 
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це помилка, тому що говорячи про спрямованість, ми говоримо про 
свідомо поставлені далекі (або віддалені) цілі, смисли та цінності 
особистості. Між потребою й метою, між потребою й мотивом, між 
потребою й цінністю має місце величезна дистанція. Ми не можемо 
стверджувати, що в систему спрямованості варто включати інстинкти, 
схильності, прагнення, потреби і так далі. Тому ми думаємо, що все 
це внутрішній світ. З іншого боку, звичайно ж, якщо мова йде про 
переживання як про явища, що конституюють внутрішній світ, то, 
насамперед, людиною переживається саме інтенція. 

Початковим компонентом мотиваційно-потребової, інтенціо-
нальної сфери особистості є стабільний, динамічний, енергетичний 
стан, який ми називаємо потребою. Це певний носій, енергетично 
ємкий, певна сила, що забезпечує рух, буття живої істоти взагалі й 
робить його впорядкованим, передбачуваним і нескінченно існуючим 
тобто таким, що розвивається. Тобто фактично його розвиток, його 
ріст завершуються тільки тоді, коли фізичне тіло не може далі 
існувати. Однак цей носій, ця потреба існують завжди. 

Ми вважаємо, що це дуже близько до розуміння ортогенезу, що 
існує в сучасній біології, і яке означає, в принципі, що розвиток будь-
якої живої істоти завжди спрямований. У дослідженнях вчених 
початку XIX – кінця XX століття був установлений дуже цікавий 
факт, який у принципі суперечить дарвінівському закону. Справа в 
тому, що в дійсності еволюція живого не є випадковою. Вона є спря-
мованою. Причому цікаво, що тут мова не йде про щось теологічне, 
надприродне. Була виявлена абсолютно емпірична спрямованість. 
Притому, що у всіх системах організму має місце випадковість – і в 
морфології, і у фізіології, і у внутрішній структурі, і у всьому іншому. 
Однак, є одна система, у якій випадковостей не буває. Це нервова 
система. Вся еволюція живого на планеті спрямована у бік усклад-
нення й розвитку нервової системи. Це однозначний і абсолютно 
чіткий показник і вектор існування й життя на Землі. Ось це і є 
ортогенез. Тобто він означає спрямованість розвитку, і він же означає 
ускладнення розвитку. 

Фактично теорія ортогенезу неохоче приймається сучасною 
біологією і зовсім не розглядається в сучасній психології. Однак ми 
вважаємо, що факти показують необхідність обов’язкового її ураху-
вання. І ось у зв’язку з цим ми маємо дуже цікаве явище розвитку 
особистості. Ми бачимо, що форма співіснування біологічного й 
соціального наявна а людині завжди, безпосередньо починаючись не з 
моменту її народження, а з її зародження як живої істоти, проходить 
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через все життя, смерть, і переходить у щось інше. Дана форма 
зв’язку мінлива. Вона одна під час розмноження при злитті двох 
клітин людей, які обов’язково несуть у собі якісь соціальні впливи, 
соціальні особливості цих людей, вона зовсім інша тоді, коли орга-
нізм розвивається всередині матері, але знов-таки це обов’язково 
біосоціальні зв’язки. 

Так, відомо, що плід дуже рано починає чути, плід дуже рано 
готовий до сприйняття. Внаслідок того, що всі системи організму, 
пов’язані з матір’ю, є людськими системами, а отже, у доступному 
для огляду майбутньому вони однаково стануть схожими на біосоці-
альні істоти. Тобто виходить, що особистість у принципі нескінченна 
в тому плані, що вона завжди включена в процес єднання біоло-
гічного й соціального. Тому, на відміну від Фрейда, який вважав, що 
початковим інтенціональним елементом людини є винятково біоло-
гічне, винятково біологічні потреби, ми вважаємо, що тільки лише 
біологічних потреб у людини взагалі не існує, і ніколи не було, і не 
може бути. І в цьому ми дійсно солідарні із Фрейдом. 

Маслоу говорив, вступаючи в полеміку із Фрейдом, що інстинк-
тивні біологічні потреби в людини дійсно є, але вони, згідно з 
Маслоу, настільки слабкі, що на відміну від усіх живих істот, не 
допоможуть людині вижити, і вона незабаром змушена набувати інші 
інтенції, що виникають внаслідок об’єднання біологічного із 
соціальним. Ідеї А.Маслоу здаються досить цікавими, але вони трохи 
механістичні, у плані спростування точки зору Фрейда. Все набагато 
глибше. Дійсно, споконвічна інтенціональна сила – це потреба як 
енергетичний носій. Потреба – це просте прагнення жити, прагнення 
існувати. Однак, на відміну від Фрейда ми вважаємо, що дане 
прагнення не є винятково біологічним. Це принципово міняє справу. 
Виходячи із цього, вся подальша теоретична концепція Фрейда по-
винна перетерпіти серйозні зміни, оскільки вона вся є неправильною 
й однобічною. І тоді зрозуміло, чому вся ця теорія є теорією 
невротичної особистості. Тому що, можливо, у такої особистості є і 
чисто біологічні потреби. 

 Інтенціональна сфера формується в людини в такий спосіб. Це 
якийсь потяг, що існує споконвічно. Він передається заплідненій 
клітині від двох клітин батьків. Одночасно зі структурою передається 
функція, передається прагнення. І саме воно викликає розвиток та 
існує в людини завжди. Інтенція ніколи не опредметнюється пов-
ністю. Виникають все нові й нові потреби, і вони, на відміну від 
загальної потреби, уже наочні й конкретні. Однак ця конкретика 
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виникає тільки тоді, коли початкова потреба зіштовхується з тим, що 
її частково задовольняє. Саме частково, тому, що вся вона опредмет-
нюється лише один раз, у дорослої людини при зустрічі з подібним 
йому дорослим, і тоді вся біосоіальна потреба обох опредметнюється 
спільно. І результатом такого опредметнення стає продукт, а продук-
том є нова жива істота – людина. 

 Отже, ми вважаємо, що вся в цілому потреба в людини 
опредметнюється тільки один раз у житті. Ну, в принципі не один раз, 
якщо багато дітей, значить багато разів. Але обов’язково повинна 
бути любов. Тобто це повинно бути ціннісним і цілісним ставленням 
до іншої істоти. У всіх інших випадках цей носій ніколи не задо-
вольняється весь у цілому. Він задовольняється частково, залиша-
ючись енергетичним увесь час. І тут потреба виникає саме так. Вона 
може виникати й по-іншому. Вона може виникнути, наприклад, коли, 
потягу, якимсь чином визначеного, спрямованого немає, але перед 
людиною може виникнути образ або предмет її бажання. 

 Зустріч із потребою може виникнути не зсередини, коли має 
місце пошукова активність, коли я зустрічаюся з об’єктом, і тоді 
народжується потреба. Все це може відбуватися і в стані спокою, 
коли пошукової активності нема, однак випадково виникає об’єкт, і 
людина розуміє, що вона хоче цей об’єкт – тоді виникає потреба. Так 
у дитини виникає потреба в іграшці. Це зовсім не потреба в 
спілкуванні. Потреба в спілкуванні закономірно виникає зсередини. А 
от потреба в іграшці може виникнути і ззовні. Так у дорослої людини 
виникає маса інших потреб – наприклад, у ситуації конкуренції, через 
моду і т.п. 

 У цілому ми приходимо до такого розуміння інтенції: інтенція 
починає переживатися, коли виникає потреба. Тобто, даний осередок 
заповнюється, і тоді виникає переживання. Ми не можемо говорити 
про неусвідомлювані потреби, так само як і про неусвідомлювані 
мотиви. Якщо взяти чіткий, строго генетичний, ортогенетичний кри-
терій, то можна говорити про те, що потреба може переживатися 
завжди. А значить – вона усвідомлена. А це значить, що, говорячи 
взагалі, ми стоїмо перед тим, що питання про виникнення свідомості 
не повинно ставитися в конкретному психологічному дослідженні. 
Воно, безумовно, не виникає. Це точно. Як і особистість у цілому. 
Воно не виникає з неособистості, як саме живе тіло не виникає з 
неживого, точно так, як свідомість не виникає з несвідомого. Існує 
якийсь постійний процес, просто міняється форма представленості 
цих явищ. 
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2.3. Сенс як атрибут внутрішнього світу: В.Франкл 
 

В.Франкл пережив (не лише – зрозумів) сутність редукції в 
психології. А.Ленгле, описуючи досвід В.Франкла його участі в 
психоаналізі реконструює думку останнього з цього приводу: „Якщо 
психотерапевт, тримаючись за свої методичні підґрунтя, повинен 
залишити площину людської зустрічі, якщо в центрі його інтересів 
опиниться патологія, а не людина, і якщо ця патологія розглядається як 
така, що обумовлює собою все, то він не хоче бути психотерапевтом” 

[269, 110]. В подальшому, В.Франкл і в терапевтичній діяльності, і в 
наукових пошуках намагався „утримати” цілісність людини, долаючи 
редукційність психологічних течій. Саме цей шлях призвів до виз-
нання духовності як цілком реального феномену, складової душевного 
життя людини. Прагнення до сенсу виявляється атрибутом цілісності і 
породжує дві, за Франклом, найістотніші духовні здібності людини – 
здібність до самодистанціювання, яка виявляється у можливості 
створити певну дистанцію, відстань між собою та своїм внутрішнім 
світом. Завдяки цьому стає можливим певна взаємодія з собою. Друга 
здібність є самотрансценденція як вихід за власні межі і „духовний 
прорив до іншого” [473, 110]. Ці дві здібності являють собою, 
насправді, нерозривну системну єдність: "духовний прорив до іншого” 
(самотрансценденція) стає можливим лише за умови вже наявності 
складно структурованої цілісності людини, і, з іншого боку, сама 
можливість утворення такої структури (через самодистанціювання) 
виникає виключно за умов духовного контакту з іншим. „При цьому 
все ж таки людина як персона, як особистість в підсумку залишається 
для нас таємницею” [473, 110]. Отже, екзистенційний аналіз В.Франкла 
(логотерапія) не є редукційним аналізом, оскільки залишає простір для 
поважливого сприймання людини як цілісної істоти – відповідальної, 
страждаючої, совістливої. Цим переходом не тільки долається 
редукція. В.Франкл, за влучним зауваженням Б.С.Братуся, „повертає в 
психологію душу” і, з іншого боку, вводить психологію в галузь духов-
ності” [69, 119]. Маючи на меті вивчення теоретичних поглядів 
В.Франкла, слід виходити з його особливого стилю вживання термінів. 
Цей стиль можна визначити як дуже точно нюансований і маловив-
чений з огляду на вимоги щодо категоріального аналізу, які існують в 
науці. Але В.Франкл ніколи і не ставив на меті відповідати в своїх 
викладеннях, діях та переживаннях вимогам чіткості наукового апа-
рату. Навпаки, він всима силами „утримує” об’єкт свого інтересу – 
цілісну, живу й мінливо-стабільну людську істоту. Зрозуміло, що 
термінів „не вистачає”. Так відбувається з поняттям „дистанціювання”, 
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„смисл” та іншими. Так, самодистанціювання означає подолання 
злиття, розчиненості у власному внутрішньому світі, але – ні в якому 
разі, не відсторонення від нього (найбільше для визначення того, що 
мав на увазі В.Франкл, як нам здається, підходить термін гештальт-
терапії „контакт”). Обидві полюсні позиції („розчинення” чи „відсторо-
неність”) означають руйнацію суб’єктності по відношенню до себе і 
унеможливлюють осягнення себе і свого життя як людського. І все ж, 
ця „ідеальна дистанція” залишається недосяжною. Людині ніколи не 
вдається і не вдасться дистанціюватися від себе як цілісності: їй дана 
лише можливість такого дистанціювання від окремих „фрагментів” 
свого внутрішнього світу – почуттів, думок, образів, цілей etc. З одного 
боку, це підтверджує наявність цілісної структури людини, коріння 
якої сягає в духовне буття і непідвласне рефлексії. З іншого боку, це – 
драма людського життя, оскільки, якщо залишатися в термінологіч-
ному полі В.Франкла, виникає ситуація неможливості відповісти лю-
дині самій собі – в чому її сенс? Наголосимо, йдеться не про питання: 
„в чому сенс мого життя, мого існування?” Ці питання є доречними, 
хоча й доволі „безнадійними” cудячи з положень В.Франкла, який 
писав, що і вмираючи людина далеко не завжди вірить в те, що її життя 
мало сенс, і завжди сумнівається, – в чому ж він полягав. Але питання 
„в чому мій сенс?”, або, по-іншому, „який сенс мене?” – виявляється 
абсолютно непридатним для відповіді (з боку житейської логіки – 
безглуздим). Отже, сенс можна знайти лише в тому, що, строго кажу-
чи, не є я. Нам здається, що триада явищ: „самодистанціювання” – 
„сенс” – „самотрансценденція” описує, фактично, дуже важливий і 
інтимний психічний механізм. Щоб спробувати розібратися в цьому, 
слід проінтерпретувати тут центральне поняття В.Франкла – „сенс”. 
Він сам багато про це пише: „що ж таке сенс? Розуміння цього слова 
тут зовсім просте: воно стосується того, що конкретна ситуація означає 
для даної людини” [473, 167]. Далі дається дуже суттєве уточнення. 
В.Франкл говорить, що сприйняття сенсу дуже схоже зі сприйняттям 
„гештальту”, „втім, – зазначає він, – сприйняття сенсу відрізняється від 
класичного сприйняття гештальту ось чим: якщо останнє зводиться до 
миттєвого розпізнання „фігури на тлі”, то сприйняття сенсу, як на 
мене, можна визначити як миттєве розпізнання можливості на тлі 
реальності” [473, 168]. Тож сенс виступає як знайдений кожною люди-
ною напрямок можливості „продовжувати жити не дивлячись ні на що” 
(ще один улюблений вираз В.Франкла). Це можна почути у вислов-
люванні: „і все-таки, не дивлячись ні на що, я житиму, тому що (для 
того, щоб)”. Підкреслене і є те, за чим відкривається сенс, і його 
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людина шукає. Франкл часто і наполегливо повторює: „Сенс не можна 
дати, його треба знайти” [473, 39], „Сенс повинен бути знайдений, але 
не може бути створений” [473, 41]. Спроба дати людині сенс 
перетворюється на моралізаторство, а створити можна лише просте 
відчуття сенсу, або й взагалі – нісенітницю. Слід звернути увагу на те, 
що оскільки сенс треба шукати і знаходити, то він, безумовно! вже є 
(адже знайти можна лише те, що є). Крім того, Франкл наголошує: 
„Сенс не тільки треба, але й можна знайти” [473, 41]. Тим самим особі 
дається надія і, безумовно, вона реальна, адже написала це людина, що 
пройшла найбільш безсмислену (над-людську) ситуацію нацистського 
концтабору. Але ж що саме треба (можна) шукати і як? Розглядаючи 
сенс як можливість не тлі дійсності, Франкл зауважує: „І ця можли-
вість завжди єдина. Вона є минучою” [473, 42]. Що психологічно озна-
чає ця можливість і чому, власне, вона – єдина? Щоб зрозуміти психо-
логічний механізм, який, насправді ретельно і всебічно описується 
Франклом (хоча й не експлікується ним) слід почати з „нижчих” сходи-
нок, можливо „спростивши” феноменологічні описи логіко-операціо-
нальних схем. Одразу стає зрозумілим тяжіння автора до порівняння 
акту знаходження сенсу (можливості) зі сприйняттям гештальту. Адже 
на цьому рівні ясно видно, що людина, фактично, вирішує задачу, яка 
обов’язково має єдине правильне рішення і суб’єкт вирішення 
заздалегідь знає про його наявність. В психології (гештальтпсихології, 
зокрема) дуже гарно відомо, що відбувається на етапі від знайомства 
суб’єкта з умовою задачі до того моменту, коли він говорить (собі і 
іншим): „Я зрозумів, про що ця задача, зрозумів, як її вирішувати!” До 
вирішення ще треба тільки приступати, але проведена колосальна 
внутрішня робота: людина, одночасно дистанціюється (але не 
відокремлюється) як від запропонованої конфігурації – задачі, так і від 
власного суб'єктивного досвіду (в якому немає такої „фігури”), попе-
редньо актуалізувавши його, і починає „узгоджувати” ці дві площини 
між собою Виникає ситуація напруги, викликаної метою, яка й 
зумовлює активність. Але в чому полягає ця активність? „Я намагаюся 
зрозуміти задачу”, – скаже людина. Це означає побачити її так, щоб та 
єдина можливість – рішення не просто стала очевидною, а своєрідно 
завершила наявні дані, розв’язавши їх в тому порядку, який не 
репрезентований в самій конфігурації задачі. Останнє означає, що 
задача перестуктуровується в узгодженні з наявним досвідом. Фак-
тично, створюється нова структура у внутрішньому світі людини. Вона 
вже є зрозумілою, оскільки моя, мною створена, відчута і пережита, 
але ще не вирішена, тож – напружена і вже сама по собі виступає 
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мотивантом подальшої активності людини. Далі ми будемо мати змогу 
повернутися до даного механізму, тут же зазначимо, що не слід 
ставитися до описаного як до банального переказу відомих речей (як 
видно, мова не йде тут про „перцептивні схеми” – концепт, безумовно, 
штучний і беззмістовний; з іншого боку має сенс звернути увагу на 
явище „узгодження” та, відповідно, позицію суб’єкта). 

 Повертаючись до проблеми сенсу, можна висловити впевне-
ність про доволі високу вірогідність того, що В.Франкл саме таким 
чином (на операційно-логічному рівні) розумів знаходження люди-
ною сенсу (ще раз наголосимо, що його тяжіння до аналогій з 
гештальтом не є випадковим). Отже відшукати сенс означає створити 
в даній життєвій ситуації таку нову внутрішню структуру (форму), 
яка б була узгоджена з внутрішнім досвідом людини, співвіднесена з 
дійсністю таким чином, що, фактично, являла б собою модель цієї 
дійсності, в котрій було б видно ту єдину можливість жити „не дивля-
чись ні на що” – сенс. Якщо висловлене можна вважати логічним 
принципом і, водночас – операціональною схемою знаходження 
сенсу, то відкривається можливість розглянути цей інтимний процес 
як психологічний механізм. 

 Зрозуміло, що викладене є дійсно лише схемою, адже на відміну 
від знайдення рішення якоїсь задачі (математичної, фізичної, хімічної 
etc.), знаходження сенсу є акцією цілісної особистості, отже являє 
собою явище, в якому діють зовсім інші закономірності і механізми. 
Необхідно виокремити наше завдання, і, перш за все, відносно сенсу. 
В.Франкл і послідовники (особливо яскраво А.Ленгле [269]) – розді-
ляли поняття „сенс даної конкретної життєвої ситуації”, „сенс життя”, 
„граничний сенс”. Відносно двох останніх в екзистенційній традиції, 
що тут досліджується, не склалося ні чітких концептуальних уявлень, 
ні досліджень щодо можливості змісту й динаміки цих феноменів. 
Найбільш точно, мабуть, це виражено в наведеному вже висловлю-
ванні В.Франкла щодо розуміння людиною сенсу життя на межі його 
припинення. Саме по собі цікаве й повчальне, питання це, однак, вихо-
дить за межі цілей нашого дослідження. Що ж стосується „конкрет-
ного” сенсу, пов’язаного з проживанням певної життєвої ситуації, то 
В.Франкл і, особливо (на наш погляд, А.Ленгле) достатньо глибоко 
розробили і це поняття, і явища з ним пов'язані. Отже, аналізувати-
меться далі саме це явище – знаходження сенсу в даній ситуації життя. 
В.Франкл задає своє бачення існування людини в світі, фактично, 
трьома методологемами: По-перше: „...людина відкрита світу 
…людське існування характеризується подоланням меж середовища 
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життя виду Homo sapiens. Людина прагне і виходить за її межі в світ, і 
дійсно досягає його – світ, наповнений людьми і спілкуванням з ними, 
смислами їх реалізацією” [473, 54]. По-друге: „Світ містить в собі 
підґрунтя і сенси” [473, 82]. По-третє, відпочатковою, вродженою 
інтенцією людини є знаходження і реалізація сенсу: „Відпочатково 
вона (людина – М.П.) спрямована на здійснення сенсу і реалізацію 
цінностей, і лише в ході здійснення сенсу і реалізації цінностей, вона 
здійснює і реалізує себе саму” [473, 73]. Отже, людина за самою своєю 
природою є істотою, яка не створює, а знаходить сенси, що їх їй 
представляє світ (нам здається, більш адекватним тут було б сказати не 
„знаходить”, а „вичерпує”, – термін Спінози, який був „улюбленим” у 
О.М.Леонтьєва). Питання психологічного механізму цього явища, це 
питання: „як це відбувається”. Тут необхідні концептуальні уточнення: 
„На нашу думку, – зазначає В.Франкл, – проект світу в дійсності є не 
суб’єктивним проектом суб’єктивного світу, а фрагментом, хоча й 
суб’єктивним, але фрагментом об’єктивного світу. Іншими словами, 
світ це істотно більше, ніж простий прояв мого буття” [473, 73]. 
Фактично виходить, що світ несе в собі сенси, які є об’єктивно 
існуючими (тобто, не залежать від даної людини), і надає можливість 
даному індивіду знайти, вичерпати і реалізувати сенс уже як свій. Цей 
ланцюжок: знайти-вичерпати-реалізувати, є, власне механізм о-
смислення. Цікаво, що в цьому пункті В.Франкл, на наш погляд, дуже 
близько підходить до ідей Л.С.Виготського, а в деяких висловлюван-
нях і прямо виголошує тези культурно-історичної теорії. І водночас, 
вже найвідоміше – „сенс не можна дати – його треба знайти”, засвід-
чує, наскільки він глибший і ближчий до суб’єктності людини (адже 
сенс – не привласнюється, або засвоюється, а відкривається в 
унікальному процесі „знаходження-вичерпування”, який являє собою 
саме акцію, тобто власну активність, але, водночас і не відривається 
від дійсності – „сенс не можна створити!”). Може виникнути питання, 
на якому місці послідовності „знайти-вичерпати-реалізувати” – сенс 
перестає бути об’єктивним, наданим мені світом в стає моїм? Якщо 
виходити з логіко-операціональної схеми, це перетворення відбува-
ється власне „одразу” (за законами „інсайту”) і після цього, він (сенс), 
ніби, стає „все більш моїм”. Більше того, і на етапі реалізації сенсу він 
не застигає, а змінюється, добудовується. „Я не лише вчиняю у 
відповідності з тим, що я є, – зазначає Франкл, – але і постаю у 
відповідності з тим, як я вчиняю” [473, 114]. 

Знайти, „вичерпати” сенс, виявляється можливим, завдяки особ-
ливій позиції людини – її відкритості світу. Те, що під цим розу-
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міється, Франкл описує поняттям „самотрансценденція”: „За цим 
поняттям стоїть той факт, що людське існування завжди зорієнтовано 
назовні на дещо, що не є ним самим, на щось або на когось… Таким 
чином, людина, по суті, може реалізувати себе лише в тій мірі, в якій 
забуває про себе” [473, 29-30]. Йдеться, власне, про абсолютно 
своєрідне відношення, яке включає не лише „орієнтованість назовні”. 
Інший його аспект полягає в тому, що світові (його фрагменту у 
„вигляді” ситуації, іншої людини, думки, ідеї etc) „дозволяється вияв-
ляти власне буття”. Причому, і це суттєво, йдеться не про наділення 
частини дійсності даною метаякістю, а про роботу над собою, 
спрямовану на те, щоб побачити в ньому не засіб або сировину для 
досягнення своїх інтересів, а побачити те, що є в реальності: що дана 
ситуація існує сама по собі, має свої (незалежні від мене) властивості і 
чинники, що вона важлива (і це – її власна якість, а не моя видумка), 
що вона впливає на мене, може існувати і розвиватися зовсім без мого 
втручання. Це стосується як інших „фрагментів” так і світу в цілому. 
При цьому він не ворожий мені, але й не дружній (просто – інший), 
хоча може стати як тим, так і іншим. І я знаходжуся не перед ним і не 
супроти нього (хоча може статися й таке), а – в ньому, і це означає, 
що в якомусь сенсі, ми – одне. Цю форму існування мене-в-світі не 
можна скидати з рахунку, ні на користь використання (засіб, сирови-
на), ні на користь відображення (моє внутрішнє – це привласнений 
мною зовнішній світ). Франкл пише: „Не лише світ існує в свідомості, 
але й свідомість існує в світі, „міститься” в ньому, свідомість „має 
місце” [473, 207]. І дуже близьку думку виражає С.Л.Рубінштейн: 
„Людина знаходиться внутрі буття, а не лише буття зовнішнє до її 
свідомості” [400]. (Відзначимо, що існує серйозна близькість поглядів 
названих вчених, що буде проаналізовано в свій час). 

Зрозуміло, що відношення відкритості (спрямованість на світ і 
„дозволення йому бути”) визначально впливає на відображення і 
діяльність людини. На це треба вказати, оскільки зазвичай (в повсяк-
денні) людина не стоїть в такому відношенні до світу. Для того, щоб 
це, екзистенційне, по суті, відношення виникло, необхідні особливі 
умови. От що говорить з цього приводу І.Ялом: „Умови прості: 
самотність, мовчання, час і свобода від повсякденних відволікань, 
якими кожен з нас заповнює світ свого досвіду. Коли ми „беремо в 
дужки" повсякденний світ, тобто відсторонюємось від нього, коли 
глибоко думаєм про свою ситуацію в світі…” [535, 12]. Власне, 
позиція Ялома зрозуміла, і ми не можемо прийняти її в її цілісності 
(вже хоча б тому, що „відсторонення від повсякденності” і „глибока 
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особистісна рефлексія” означає швидше усамітнення і егоцентризм, 
ніж „вихід” в екзистенцію). Проте, суттєве інше: І.Ялом правий в 
тому, що потрібні інші (якоюсь мірою – особливі) умови і адекватна 
внутрішня активність людини, щоб виникло екзистенційне відношен-
ня. Мова, власне, йде про своєрідну готовність (предиспозицію). Вже 
описана нами ця „фаза готовності” в просторі методологем Франкла, 
як видно, серйозно відрізняється від уявлень Ялома, але в межах 
нашого інтересу важливо відзначити принципове: вона обов’язково 
передує початку пошуку сенсу. Що при цьому відбувається? Людина 
відкривається світу і своєму досвіду, „дозволяє їм бути” і активно 
існувати. Психологічно це означає, знову-таки, створення у внутріш-
ньому світі структури („органу”, – за О.О.Ухтомським), яка й визна-
чає це нове бачення, і нове відношення. Франкл, власне, не фіксує 
увагу на цьому етапі і не аналізує його спеціально, але в його описах 
дуже чітко і прозоро даний момент проглядає. Найчастіше ця „пре 
диспозиція” створюється за допомогою психотерапевта, іноді – люди-
на створює її сама. Наведемо приклад з Франкла, в якому представ-
лені ці два шляхи. В книзі „Сказати життю „Так”: психолог в концент-
раційному таборі” описано дуже тяжкий епізод, коли в’язні були 
змучені холодом, знущанням і ще до цього додавався голод, оскільки 
за провину одного з них, всим було відмовлено у їжі. „Надвечір цього 
дня ми всі лежали на нарах, і настрій у всих був особливо поганий. 
Ми мало говорили, кожне слово дратувало. А тут ще згасло світло і 
наше роздратування досягло межі” [472, 112]. І тоді староста 
заговорив про друзів, які загинули, і звернувся до Франкла. „Бог 
свідок, – пише автор, я зовсім не був у тому стані духу, коли є 
бажання давати наукові роз’яснення, розраджувати когось, надавати 
лікувальну психотерапевтичну допомогу. Мені теж було жахливо 
голодно й холодно, я теж був слабким і роздратованим. Але я був 
повинен якось зібратися з силами і не втратити цю незвичайну мож-
ливість: моїм товаришам по бараку розрада була зараз необхідна як 
ніколи” [472, 113]. Отже ми бачимо, як людина сама створює в собі 
готовність і до пошуку сенсу, і до допомоги іншим в цьому. Її страж-
дання залишаються з нею, але вона дистанціюється від них, завдяки 
тому, що створює для себе (в собі) іншу конфігурацію переживання, в 
якій суттєвими стають два своєрідні „містки” – внутрь, до духовності, 
що актуалізує відповідальність („я повинен”), і назовні – до Інших, що 
актуалізує відкритість і суб’єктне ставлення (товаришам допомога 
потрібна як ніколи). Це особливим чином і власними силами структу-
роване внутрішнє переживання дозволяє „входити” у відкрите відно-
шення до світу. Власне, це відношення і є відкритий терапевтом його 
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сенс в даній ситуації. Далі він починає фактично розгортати перед 
друзями той миттєвий процес пошуку, який відбувся у нього. Він 
говорить про майбутнє і минуле, про цінність внутрішнього буття, 
наводячи вислів: „Те, що ти переживаєш, не заберуть в тебе ніякі сили 
в світі”. Він розповідає про різні можливості знайти і реалізувати 
сенс. „І я просив цих бідолах, що уважно слухали мене в повній 
темряві бараку, дивитися в обличчя жахливого становища – і все ж не 
впадати в відчай, все ж усвідомлювати, що навіть при повній безна-
дійності нашої боротьби, вона все одно має сенс, несе в собі свою 
гідність” [472, 114]. Він говорить їм про їхніх близьких, про Бога і 
вічність, розповідає історію про те, як відкривав сенс один з його 
товаришів по табору. І терапевт досягає мети: „Раптом під однією з 
балок знову спалахнула електрична лампочка, і я побачив моїх 
товаришів, що зібралися біля моїх нар, жалюгідних, в рванні, і я 
помітив на їх очах сльози” [472, 115]. В приведеному уривку існує два 
пласти – перший з них відображає те, як саме і яким чином психо-
терапевт допомагає кожному з учасників сформувати відкрите до 
світу відношення, „вийти” в позицію готовності до пошуку сенсу. 
Інший пласт – сам терапевт: знайдений ним сенс даної ситуації він 
вичерпує, будуючи розповідь (і для себе також), в якій намічаються 
різні варіанти відшукання і реалізації сенсу. В цей час, безумовно, 
продовжується структурування його центрального переживання, він 
починає вірити йому, йти з ним і реалізує сенс ситуації в „цінності 
відношення” (термін В.Франкла). Те, що це дуже непроста і трудо-
ємка діяльність – сформувати у внутрішньому світі структуру, яка 
зумовлює відкрите відношення, відзначає сам Франкл, завершуючи 
опис епізоду таким чином: „Але зараз я повинен визнати, що не часто 
знаходив в собі внутрішні сили для такого тісного духовного кон-
такту з друзями по нещастю і, мабуть, якісь можливості не 
використав” [472, 115]. 

 Таких ретельних описів у В.Франкла дуже багато. Вони стосу-
ються як ситуацій втрати сенсу в екстремально-нелюдських умовах 
(концтабір), так і в цілком життєво-комфортних ситуаціях (екзистен-
ційна фрустрація у мешканців сучасних розвинених країн). Аналіз 
засвідчує, що в усих випадках йдеться про один механізм, і тому 
можна спробувати експлікувати його, узагальнивши тим самим дуже 
глибоку і складну теоретичну концепцію В.Франкла. 

 Отже, потреба в знаходженні сенсу є вихідною вродженою 
інтенцією особистості. Сенс розглядається як „можливість на тлі 
дійсності” і операціонально-логічно його відшукання, в принципі, не 
відрізняється від формування гештальту (тобто – внутрішньої струк-
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тури, форми). Однак, ця „можливість на тлі дійсності” відшукується 
не за законами логіки та прагматизму. Це – особлива можливість 
жити як людина, тобто – цілісно-духовно, етично. Виходить, що 
знаходження її (отже, сенсу) підпорядковано не логіці. В Франкл 
зазначає: „в пошуках сенсу людину спрямовує її совість… совість є 
орган сенсу. Її можна визначити як здібність знайти той єдиний і 
унікальний сенс, який міститься в будь-якій ситуації” [473, 239]. Для 
Франкла совість є духовним, всезагальним витоком існування люди-
ни, яка виступає як її носій. Психологічно процес виглядає таким 
чином: виникнення питання про сенс призводить до дистанціювання 
Я людини від її внутрішнього світу, і в цій само-рефлесивній позиції 
може бути встановлений зв’язок мого Я з моїми духовними підва-
линами – совістю, зокрема. Отже, відбувається своєрідне переструк-
турування внутрішнього світу під дією потреби в знаходженні сенсу. 
Встановлення цього зв’язку означає початок процесу самотрансцен-
денції, тобто, формування відкритого ставлення до світу (ситуації, 
інших людей, світу в цілому), яке означає, зокрема, „дозвіл” цьому 
зовнішньому бути таким, яким воно є насправді – активним, самостій-
ним і незалежним від мене. Формування даної структури, ключовими 
зв’язками якої є взаємодія Я з внутрішнім світом (совістю) та, з 
іншого боку, Я – зі світом зовнішнім, призводить до своєрідного 
бачення людиною своєї життєвої ситуації, і бачення „через” цю 
структуру дозволяє знайти сенс. Його відкриття означає ще одне 
переструктурування внутрішнього, наслідком чого є відкриття „єди-
ної можливості” продовжувати жити по-людськи, „не дивлячись ні на 
що” – знаходження сенсу. Формування і функціонування вказаних 
структур пов'язане зі значним напруженням, перш за все, духовних 
підвалин особистості, оскільки в цій роботі людині практично завжди 
треба долати опір більш поверхових і більш „легких” орієнтирів – 
прагматичних, гедоністичних, маніпулятивних. Знайдений сенс 
вичерпується в специфічній активності людини, сутність якої є 
діалогічна взаємодія з оточенням та зі своїм внутрішнім світом. 
Власне, в цьому вичерпуванні знайдений сенс „вбудовується” в 
індивідуально-своєрідну семантику свідомості даної людини, „апро-
бується” в висловлюванні та дії і таким чином стає дійсно власним 
сенсом. Саме на цьому етапі нова структура співвідноситься з інди-
відуальним досвідом та узгоджується зі світом, і вона набуває статусу 
особистісного переживання, в тому сенсі, що знайдений сенс з’єдну-
ється з моїм внутрішнім світом і переводиться мною в моє живе. Це 
переживання знайденого і вичерпаного сенсу є структурою цілісною, 
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важливими і обов’язковими складовими якої є духовні підвалини 
людини та її емоційно-чуттєва сфера. 

 На етапі реалізації знайденого сенсу, що відбувається, за 
Франклом, одним з трьох шляхів: як реалізація цінностей вчинку, 
переживання або відношення, створення у внутрішньому світі струк-
тури, яка, спрощено кажучи, й дозволила людині відкрити сенс, 
продовжує добудовуватись, збагачуватись, нюансуватись, тим самим 
відкриваючи людині шлях до нових сенсів. 

 Дуже істотна увага приділена Франклом тому важливому 
явищу, що таке переструктурування можливе лише у випадку, коли 
людина, підпорядковуючись духовності (совісті, відповідальності, 
любові) – в реальному житті спрямована назовні, а зовсім не на 
упорядкування свого внутрішнього світу. Він упорядковується 
(структурується) сам і лише в умовах прояву зовнішньої активності 
(знову, думка, дуже близька до положення С.Л.Рубінштейна [400]). 
Франкл зазначає: „Лише в тому ступені, в якому я сам відступаю на 
задній план, придаю забуттю моє власне існування, я набуваю 
можливість побачити щось більше, ніж я сам… одним словом, я пови-
нен ігнорувати самого себе” [473, 73]. Однак стає зрозумілим, що це 
самозречення стосується, власне, дуже поверхових, „легких” (за 
С.Л.Рубінштейном) власних рис – поточних потреб, прагматичних 
інтересів etc. Насправді, за великим рахунком, при цьому я не йду від 
себе, а „вихожу” на „вершинні” всезагальні підвалини духовного існу-
вання. Я повинен відповідати на питання світу і для цього мені 
потрібна структура, яка б встановлювала контакт не тільки з ним, але 
й з моєю духовністю: „Треба вивчити самим і пояснити тим, хто 
сумнівається, – говорить В.Франкл, – що справа не в тому, чого ми 
чекаємо від життя, а в тому, чого воно чекає від нас… Ми повинні не 
запитувати про сенс життя, а зрозуміти, що це питання звернено до 
нас” [473, 107]. 

Підтвердженням того, що йдеться про особливе й складне 
структурування внутрішнього світу є розуміння Франклом складного 
співвідношення загально-об’єктивного і індивідуального. З одного 
боку, сенси існують об’єктивно і їх кожен може і повинен знайти. З 
іншого ж: „Конкретна задача будь-якої людини завжди пов’язана з її 
унікальністю і неповторністю” [473, 172]. Отже, в узгодженні зі своїм 
індивідуальним досвідом (в його просторі, сказав би О.М.Лактіонов 
[242]), зі своїми духовними витоками та у взаємодії з моєю (абсо-
лютно унікальною) ситуацією, я й відкрию ту об’єктивну можливість 
(сенс), що існує об’єктивно, але для мене вона буде зовсім 
своєрідною. 
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 Тепер ми можемо проінтерпретувати той психологічний зміст, 
який складає вихідну, за Франклом, потребу людини в сенсі. Це, 
фактично є потреба самостійно і „власноручно” вибудовувати внутріш-
ню психологічну структуру, яка знаходить на межі (що не головне) і 
включає в себе (це – найсуттєвіше), інтегрує в собі – духовні підва-
лини, індивідуальний досвід, оточуючий (точніше і краще – огортаю-
чий) світ, і завдяки їй – побачити можливість жити по-людськи. Ця 
структура, власне і є особливою внутрішньою формою особистісного 
переживання. Її наявність, зміни і розвиток означає можливість 
душевно-духовного становлення людини. Оскільки ж структурування 
внутрішнього світу є атрибутивною ознакою його існування, проблема 
сенсу (точніше, його відсутності) виникає не через відсутність 
структури, а через неможливість „подолати” інші структури, в яких 
замість зв’язку з духовним встановлено зв’язки з його сурогатом 
(замість любові – секс, замість краси – кітч, замість совісті – „теорія 
обміну” etc); замість відкритості до світу – прагматизм і маніпуляція; 
замість цінності переживання – сила найпримітивніших емоцій. Тож, 
ми не можемо згодитись з авторами, які вважають, що проблема сенсу 
(екзистенційна фрустрація) виникає лише тоді, коли в життєвих 
обставинах людину щось не задовольняє [257]. Це просто – не ті 
терміни. Вона виникає тоді, коли внутрішня структура вибудовується 
не на засадах, притаманних людині як розумній істоті. 

 Ще один важливий висновок для нашої роботи. Теорія Франкла 
виявляється однією з тих систем поглядів, в яких дуже яскраво і 
однозначно долається і відкидається (нехай і імпліцитно) ідея про 
вторинність внутрішнього світу людини, який, ніби, є хай і складним 
та специфічним, не відображенням світу зовнішнього. У Франкла 
немає протистояння цих світів (як, наприклад, у Фрейда), але він 
долає і проблему інтеріоризації: світ внутрішній „відповідає” на 
запити зовнішнього, знаходиться з ним у взаємодії (іноді – дуже 
напруженій), але він не є його дериват. Це самостійна реальність, яка 
є в чомусь первинною і визначальною, щодо зовнішнього, в деякому 
разі, дозволяє людині через власне структурування, упорядкувати і 
зовнішню даність за законами духовно-людськими. І разом з тим, 
Франклу вдається подолати і певну тенденційність гуманістичної 
психології. Для нього, „повноцінно існуюча особистість” (термін 
К.Роджерса) не та, що зосереджена лише на актуалізації самості або 
підвищенні конгруентності внутрішнього досвіду, а та, у якої ці 
процеси відбуваються самі собою, коли вона, спираючись на 
духовність, „відповідає на запити” життя. 
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2.4. Механізми структурування  

внутрішнього світу особистістю 
 
Вже сама назва цього розділу означає що ми не ототожнюємо 

поняття „особистість” і „внутрішній світ”. Більше того, по відно-
шенню до власного внутрішнього світу особистість виступає як 
суб’єкт з його побудови і розвитку (Л.І.Анциферова [16]). Останнє, 
щоправда, не так однозначно і чітко, але будемо мати час поговорити 
про це. На початку дуже важливо прокоментувати ряд істотних 
нюансів. Найголовніше: внутрішній світ людини це саме світ – тобто 
єдине і структуроване утворення, що існує і розвивається за власною 
логікою і власними законами. Це саме цілісний світ, а не набір 
різноманітних психологічних і психічних якостей, станів, процесів та 
властивостей. Він ніякою мірою не є результатом відображення світу 
зовнішнього, хоча являє з останнім складну і дуже суперечливу 
єдність, опосередковану, безумовно, особистісно. З іншого боку, 
внутрішній світ людини це й не її „Я”. Останнє взагалі має бути виз-
нане таким, що сучасною психологією вивчатися не може (адекват-
ними будуть вирази: „Я маю внутрішній світ”, „в мене є внутрішній 
світ”, але не „Я – це і є мій внутрішній світ”). Навпаки, саме в області 
відносин Я і внутрішнього світу виникають найбільш змістовні, 
суперечливі і незрозумілі поки що проблеми. „Я” не є ні суб’єктом, ні 
об’єктом ні особистості, ні внутрішнього світу, про нього зараз, на 
наш погляд, можна сказати лише те, що воно якимось чином 
взаємодіє з такими мегаутвореннями, як особистість та свідомість, але 
яким саме чином сказати неможливо. 

Не можна, на жаль сказати, що внутрішній світ людини активно 
вивчається в психології. Принаймні, слід погодитися з Р.Меєм, який 
написав, що Eigenwelt – найменш досліджена і найбільш загадкова 
частина життєвого світу людини [301]. І нам здається, що тут є дві 
основні причини. По-перше, сучасна психологія просто не вміє 
досліджувати цілісності такого рівня, як саме цілісності. Вона 
„сковзає” в редукціонізм, вивчає якісь складові шматочки, наївно, як 
зауважував І.Пригожин, надіючись, що сума знань про ці частини 
приведе „в глибину” складного цілого, де ми найдемо дещо зовсім 
просте й зрозуміле, яке й є підґрунтям цієї надскладної цілісності. 
Насправді ж це – черговий міф. 

Друга причина більше стосується все ж вітчизняної психології: 
„віковічний” прес ідеї, що психічне є відображенням і більше нічим 
бути не може, помножений на страх субстанціальності, призводить до 
того, що дослідник просто не хоче цих проблем – так, очевидно, що у 
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людини є світ внутрішнього психічного життя, настільки очевидно, 
що термін „внутрішній світ” став дуже часто з’являтися в літературі, 
але лише одиниці наважуються робити його предметом дослідження, 
більшість же схильна вважати цей вираз метафорою. Схоже, однак на 
те, що самі соціальні обставини існування людини примушують 
психологію серйозно поставитись до поняття і відповідного явища. 
Прислухаємось до авторитетної в світі людини, академіка Н.Моісєєва, 
який говорить, що від питань екології, технології, ми невідпорно 
повинні перейти до обговорення проблем еволюції внутрішнього 
світу людини. Знайти такий спосіб впливу на нього, щоб внутрішній 
духовний світ людини перетворився на її основну цінність. Саме тут, 
впевнений Н.Моісєєв, лежить ключ до найголовнішого – збереження 
виду Homo sapiens на планеті. Але для того, щоб так впливати, треба 
хоча б мінімально знати об’єкт впливу, логіку його існування, 
закономірності розвитку тощо. В цьому, однак, розібратися нам не 
допоможе навіть екзистенціальна психологія і, взагалі, мабуть, не 
допоможе ніхто. Хоча, безумовно, можна і треба спиратися на мис-
тецтво, філософію, релігію і той же здоровий глузд, але все це не є 
науковим апаратом (В.І.Вернадський) і може лише сприяти появі 
певних ідей. Між тим, варто спробувати і попрацювати з літературою. 

Насправді, те, що ми називаємо „внутрішній світ” є далеко не 
лише у психологічних об’єктів. Насправді, як вже зазначалось, будь-
який феномен життя і навіть більшість фізичних тіл мають своє 
внутрішнє і зовнішнє. Тож, існування зовнішнього і внутрішнього – 
це всезагальний принцип влаштування природи, і у відповідності з 
цим принципом особистість людини мало чим відрізняється від всих 
відомих явищ і тіл. На увагу заслуговує рівень розвитку внутрішнього 
і чіткість розділення внутрішнього і зовнішнього в психіці людини. З 
іншого боку, ця проблема „зависає” через те, що, як уже було сказано, 
абсолютно права Л.І.Анциферова, коли пише, що „в психології 
взагалі немає поняття внутрішнього світу” [16, 209]. 

Терміном „внутрішній світ” в контексті дослідження переживання 
в межах теорії діяльності оперує Ф.Ю.Василюк. Він вживає як родове 
поняття „життєвий світ”: „життєвий світ і є, власне, єдиним рушієм і 
джерелом життєдіяльності істоти, яка в ньому існує” [86, 86]. Не 
характеризуючи поняття, вирішуючи суто власні завдання, автор пропо-
нує вибудовувати „типологію” життєвих світів, яка виходить в нього, на 
наш погляд, досить-таки вільною і формально-зовнішньою, але, дійсно, 
допомагає частково вирішити поставлені проблеми. Ф.Є.Василюк виді-
ляє в своїй типології „зовнішній світ”, який наділяє такими якостями, як 
„легкий” і „важкий”, та „внутрішній світ”, який наділяється якостями 
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„простоти” або „складності”. Ми не будемо висловлюватись відносно 
правоти і змістовності автора (повторюємо: він вирішує суто власно 
поставлену і, на той час, доволі таки неочікувано складну проблему). 
Але саме через цікаві думки автора стосовно переживання, нам необ-
хідно знайомство з його концепцією внутрішнього світу. Ф.Є.Василюк 
пише: „Але цілком можливо помислити таку істоту, яка має одну-єдину 
потребу, одне-єдине відношення до світу. Внутрішній світ такої істоти 
буде простим, все її життя буде складатися з однієї діяльності” [86, 87]. 
„Помислити” можна майже все, але таку істоту навіть тільки помислити 
надзвичайно складно. Автору потрібна точка відліку, він її знаходить. 
Але, на жаль, тут ми нічого не взнаємо про внутрішній світ людини. 
Ф.Ю.Василюк вважає: „...життєвий світ є предметом типологічного 
аналізу. Він має зовнішній та внутрішній аспекти, означені відповідно 
як зовнішній і внутрішній світ” [86, 89]. Ми готові посперечатися з 
автором з приводу „аспектів” (тим більше, що він далі посилається на 
К.Левіна [244], а у останнього дані утворення зовсім не розглядаються 
як аспекти чогось третього”). Але не це тут головне – слід все ж 
зрозуміти, що для автора є „внутрішній світ”. Незрозумілим 
залишається також, чому Василюк вважає „психологічний світ” (він 
використовує термінологію К.Левіна), – відпочатково гомогенним? 

„Під внутрішнім аспектом психологічного світу (або внутрішнім 
світом) мається на увазі внутрішня будова життя, організація, 
сполучання і пов’язаність окремих його одиниць. (При цьому ми 
відволікаємось від органічних, натуральних, чисто біологічних зв’яз-
ків між потребами)” [86, 92]. Тут таки Ф.Ю.Василюк уточнює поняття 
простоти: „Простота, строго кажучи, повинна розумітися як відсут-
ність надорганічної структурованості і сполучальності окремих 
моментів життя. Навіть за наявності у суб’єкта багатьох відношень зі 
світом, його внутрішній світ може залишатися простим у випадку 
аморфного злиття його відношень в одну суб’єктивно нерозчленовану 
єдність або ж у випадку повністю ізольованої відділеності їх одне від 
одного, коли кожне відношення реалізується суб’єктом так, як якби 
воно було єдиним. В першому випадку психологічний світ являє 
собою ціле без частин, в другому – частина без цілого” [86, 93]. 

Як бачимо, автор все ж-таки дає цілком коректне і змістовне 
визначення внутрішнього світу. Але, з іншого боку, ми недаремно 
навели таку велику цитату. В висловленому багато незрозумілих і не 
вирішуваних суперечностей. Ну, по-перше, жорстко відмежовуючись 
від біологічної складової, Василюк повністю перекреслює ідею 
Виготського про психологічні системи [113]. Ми вже аналізували 
дану роботу і хочемо ще раз підкреслити: саме тут Лев Семенович 
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знаходить принцип і механізм співіснування в окремої людини 
психічного і біологічного, і цей принцип полягає не в тому, що вони 
якось взаємодіють і якось впливають одне на одне, а в тому, що в 
людині ці два начала утворюють водночас і суперечливу і сполу-
чальну і споріднену єдність, і ця єдність – є психологічною системою, 
фактично предметом психології. Розриваючи її штучно, на користь 
власним науковим інтересам, Ф.Ю.Василюк непомітно вводить 
аспект редукції і знову кидає психологію на безпомічне „плавання” 
між феноменологією з її „чистою свідомістю” і рефлексологією. Ми 
не бачимо в цьому сенсу. На наш погляд, внутрішній світ людини є 
складною саме психологічною (за Виготським) системою і органічно 
поєднує в собі психічні та біологічні складові людини як культурної, 
соціальної, але ще й живої істоти*. 

З приводу „удаваності” простоти внутрішнього світу, позицію 
автора дуже просто прокоментувати. Ті два випадки, що описані, не 
можуть бути життям (так не живуть навіть важкі психічно хворі люди 
(див. Виготський – „Клініка і педологія....”). Що ж тоді? Внутрішній 
світ має тенденцію до спрощення? А чому це спрощення, якщо і 
якийсь період існує тільки одне відношення (солдат на фронті, 
наприклад). Не вдаючись тут в довгу полеміку, зазначимо лише, що, 
на наш погляд, дуже невдало автором вибрані терміни – означення 
внутрішнього світу. „Простота – складність” – це не для даної пси-
хічної реальності, адже вже у немовлят, за сучасними емпіричними 
даними, внутрішній світ суперскладний. Нам взагалі здається, що 
дане поняття не типологізується, як не типологізується, скажімо, 
поняття „особистість”. 

Між тим, при всих наших незгодах, ми віддаємо данину тонкості 
і професійності відчуття Ф.Ю.Василюком проблеми і предмету 
дослідження. Це виявляється, скажімо в тому, що він надає дуже 
(адекватно) великого значення часовому виміру внутрішнього світу, 
називаючи, цілком справедливо, його хронотопом [86, 93]. Він пише: 
„Внутрішній аспект хронотопу описує структурованість внутрішнього 
світу, тобто наявність або відсутність „сполучальності” під котрою ми 
розуміємо суб’єктивну об’єднаність різних одиниць життя. „Сполу-
чальність” виражається у зв’язаності між собою різних життєвих 
відносин у внутрішньому просторі. В часовому аспекті „сполучаль-
ність” означає наявність суб’єктивних зв’язків послідовності між 
реалізацією окремих відношень” [86, 93-94]. 
                                                 
*

 Взагалі, на наш погляд, ця проблема вимагає окремого дослідження. Здається, лише 

О.Р.Лурія до кінця і чітко зрозумів ідею Л.С.Виготского і реалізував її в нейропси-

хології. Але аналіз тут дуже складний і він виходить далеко за межі нашої роботи. 
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Ми б хотіли запозичити у Ф.Ю.Василюка термін „сполучаль-
ність” і висловити гіпотезу, що внутрішній світ структурується і пере-
структуровується саме за принципом (способом) сполучальності.* 

Сполучальність – особливий тип зв’язку між складовими чогось 
цілого, в якому ці складові залишаються цілісно-непошкодженими, 
самостійними, і в той же час можуть функціонувати тільки у випадку 
зв’язку з такими ж функціонально-незалежними цілісностями. При 
цьому, сполучання можуть бути різними, багатомірними і динамічно-
змінними. Якщо схопити поглядом дослідника відомі психічні явища 
та способи їх функціонування, ми переконуємось дуже швидко, що 
всі вони пов’язані саме сполучально. Саме цей тип зв’язку пояснює і 
забезпечує величезну кількість властивостей психічного (чому, 
наприклад, акт пізнання є єдиним актом, в якому мають представ-
ництво всі відомі пізнавальні психічні процеси, а також і мотива-
ційно-емоційні, але вони не переходять одне в одне, залишаючись 
самостійними, хоча в такому, самостійному вигляді їх функції стають 
дуже збідненими, обмеженими). Отже, на нашу думку, внутрішній 
світ людини об’єктивно і суб’єктивно є завжди складним. А склад-
ність внутрішнього світу, як цілком справедливо відзначає Ф.Ю.Ва-
силюк, – це сполучальність окремих його одиниць і структурованість 
у внутрішньому просторі і часі. „З просторової сторони сполучаль-
ність виступає як симультанна зв’язаність відношень, тобто здатність 
тримати в полі внутрішнього зору одночасно два і більше відношень, 
що феноменологічно виражається як „те” і „це”. В часовому аспекті 
сполучальність означає наявність між відношеннями зв’язків 
послідовності „спочатку – потім” [86, 117-118]. Але це – лише один 
аспект внутрішнього світу. 

 В.Д.Шадріков визначає внутрішній світ людини таким чином: 
„Внутрішній світ людини являє собою потребово-інформаційну суб-
станцію, яку можна розглядати як душу людини в її науковому розу-
мінні” [503, 10]. Автор дає розгорнуту характеристику свого розу-
міння, зазначаючи, зокрема, що „реальний світ внутрішнього життя 
людини формується, живе і розвивається за певними законами, які 
обумовлені структурними відношеннями його частин” [503, 12]. Ми б 
підкреслили цю думку, додавши, що внутрішній світ є цілісністю, яка 
структурована і структурується все життя, причому саме особистість 
даної людини є суб’єктом більшості структурованих актів (деякі з 
них, на наш погляд, відбуваються безсвідомо). Для В.Д.Шадрікова є 
                                                 
*
 Зазначимо, що у Вітчизняній психології цей термін вперше використав Г.С.Костюк, 

пояснюючи змістовний зв’язок між навчанням та розвитком (про це пише в своїй книзі 

С.Д.Максименко [277]). 
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абсолютно очевидним: „Ми ж іще раз підкреслимо, що внутрішній 
світ починає формуватися з переживання людиною самої себе, 
власних органічних відчуттів” [503, 15], а предмети зовнішнього світу 
зв’язуються з переживаннями і наділяються особистісним сенсом, в 
такому вигляді займаючи своє місце у внутрішньому світі [503, 15]. 
Нам залишається до цього лише додати, що „зв’язуються” з пережи-
ваннями вони через враження від них, і уже враження повноцінно 
переживаються в нашому сенсі слова. Автор зазначає: „Переживання 
людини пронизують всі ідеальні компоненти психічної діяльності. Це 
стосується і образів сприймання, і інформації пам’яті, і процесів 
вирішення життєвих ситуацій і діяльнісних завдань. Іншими словами, 
всі ідеальні компоненти психологічної системи діяльності пов’язані з 
переживаннями. Отже, вся інформація, що складає зміст внутріш-
нього світу буде пронизана переживаннями [503, 10] (тут хочеться 
навести слова О.Ф.Лосєва про те, що все внутрішнє має сенс, 
внутрішнє – це і є сенс [263]). 

 З точки зору взаємодії з зовнішнім світом і з людиною, її Я, слід 
відзначити, що внутрішній світ існує у відносній самостійності і від 
однієї, і від іншої інстанції (в цьому ми дещо розходимось з В.Д.Шад-
ріковим). І якщо взаємодія з зовнішнім життєвим світом прописана 
авторами, починаючи від К.Левіна в його топологічних моделях [244], 
то взаємодія з Я залишається проблематичною і невирішеною (в 
основному тому, що її просто не торкалися). 

 В.Д.Шадріков пише: „Внутрішній світ виникає через сприй-
няття суб’єктом його власних потреб і переживань, і в подальшому 
своєму існуванні є невідділеним від потреб і переживань конкретної 
людини. Переживання життя (з внутрішнього боку) і є плин змін 
внутрішнього світу, в кожен момент життя вплетений в реальні дії і 
вчинки, і таким, що забезпечує ці дії та вчинки. На основі сказаного 
можна зробити висновок, що внутрішній світ людини – це живий світ 
і потребово-емоційно-інформаційна субстанція, що представляє внут-
рішній світ – це жива субстанція. Можна сказати, що ця потребово-
емоційно-інформаційна субстанція і є душа людини (підкреслено 
автором) [503, 21]. В даному випадку ми не згодні з автором, ми 
просто не ставили б питання таким чином. Але і обійти його 
непомітно, вивчаючи внутрішній світ і переживання, ми не можемо. І 
взагалі, з душею в психології пов’язано надто багато чого, починаючи 
від самого терміну – „психологія”, як знання про душу. Взагалі, легше 
всього було б вийти з положення в стилі К.-Г.Юнга, коли він відповів 
на питання про зв’язок тілесного (фізичного) і психічного у людини. 
Юнг тоді сказав красиво і правильно – цей зв’язок, його вивчення – 
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предмет метафізики, а не науки, наука не розрахована на те, щоб 
вивчати такі речі, тому я, як представник науки, визнаю цей зв’язок, 
вихожу з його наявності в своїх дослідженнях, але – не досліджую 
[527]. Проте, в даному випадку ситуація дещо інша і складніша. Як 
бути, наприклад, з думкою С.Л.Франка, яка вже наводилась: „Май-
бутній історик нашої сучасної духовної культури, вірогідно, з поди-
вом відмітить як одну з найбільш характерних її ознак відсутність в 
ній якогось визначеного і принципового вчення про сутність людської 
душі і про місце людини і її духовного життя в загальній системі 
цілого” [468, 6]. І далі: „Прекрасне визначення „психологія” – вчення 
про душу було просто незаконно викрадене і використане як титул 
для зовсім іншої наукової галузі і воно викрадене так ґрунтовно, що 
коли тепер розмірковуємо про природу душі, про світ внутрішньої 
реальності людського життя як такого, то займаємось справою, якій 
суджено залишитися безіменною або для якої треба придумувати 
якесь нове визначення” [468, 8]. Подібні думки неодноразово вислов-
лював М.М.Бахтін [44], Ф.М.Достоєвський [161], інші мислителі. То 
чи є внутрішній світ душею людини? В.Д.Шадріков стверджує, що 
так, це одне й те саме. У нас з цього приводу є сумніви і власні 
міркування. Ми спробуємо їх викласти межево коротко і максимально 
зрозуміло, відчуваючи, з одного боку, велику відповідальність, а з 
іншого – легкість „сповзти” в тисячолітню дискусію... 

 Вказані постаті (Л.С.Франк і багато інших) цілком справедливо 
незадоволені психологією, з якої у певні часи почали зникати як 
об’єкт вивчення – вищі почуття, вищі моральні цінності, смисли, жит-
тєві мотиви і багато іншого, що, в принципі, складає людське життя і 
робить людину людиною. Натомість залишився якийсь химерно-
незрозуміло, як і для чого отриманий „потік свідомості”, запам’ято-
вування безсмисленних речей, а з іншого боку – багато стимулів і 
реакцій, а потім ще й інстинктів, що вже зовсім робило людину 
несхожою на свій живий прототип. Більша частина вказаних речей не 
повернулася в психологію й досі, натомість читаємо і чуємо багато 
„плачу” щодо перманентної психологічної кризи. Цілісність психіки 
людини порушено і це особливо погано, трагічно для психолога-
практика (вірніше, його клієнтів). 

З іншого боку, термін „логос” зовсім не обов’язково передбачає 
наукове знання. Наука із своїми закономірностями і власним апаратом 
– конче необхідний атрибут розвитку суспільства, але вона, на жаль, не 
безмежна. Вона не може охопити, не має методів і методологічних 
позицій пізнання багато чого, дуже потрібного. І ці знання до певного 
часу існують як знання міфологічні, житейські, релігійні, філософські 
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тощо. Здається, категорії „душа”, „дух” схоплюють і представляють ту 
частину реальності, яка не може бути об’єктом сучасної науки (і 
людині, в принципі, вистачає інших знань про це, гірше те, що їй стає 
це нецікавим). Розвиток психології як науки вбачається в спробі 
здійснення цілісного підходу до психічного життя, врахування при 
цьому всього його різноманіття (а не лише рефлексії і плину 
свідомості). Тому, спроба зробити предметом наукового (теоретичного 
і емпіричного дослідження) внутрішнього простору існування психіки 
(внутрішнього світу), як упорядкованої складноструктурованої ціліс-
ності всих рівнів і типів психічного, як система динамічної, що само-
організується і саморозвивається – це безумовний прогрес психології. 
Але ні душа, ні дух (які от десь уже поруч) вивчені сучасною наукою, 
як наукові явища бути не можуть. Тому, в стилі В.Д.Шадрікова 
визначимося – внутрішній світ людини не є її душею, він є проявом і 
результатом діяльності природи людської душі, людського духу, він є 
складноорганізованою цілісністю і, безумовно, субстанціональністю, 
але він, безумовно, не є душею людини. 

 Те, що це – ближче до неї – правда і видно хоча б по тому, які 
методи і методологічні підходи треба розробляти і застосовувати – 
складні, незвичні, іноді такі, що їх ніколи й ніхто не вважав за 
наукові, здатні давати об’єктивні дані. 

 Книга В.Д.Шадрікова [503] – єдина на пострадянському прос-
торі монографія, повною мірою присвячена проблемі внутрішнього 
світу. Ми одразу хочемо висловити автору вдячність за вчасну 
актуалізацію проблеми і за ґрунтовність та систематичність аналізу. 
Хоча багато в чому ми маємо іншу точку зору і чітко намагаємось 
провести нашу вихідну методологічну позицію: головне полягає у 
тому, щоб довести, що внутрішній світ людини – структурована 
психологічна єдність, яка може підлягати науковому дослідженню 
сучасною психологією. Головним чином, саме на цьому обрії у нас 
розбіжності з автором, який часто постулює положення, не підтвер-
джені емпіричною наукою. І хоча у нас теж не так вже й багато цих 
підтверджень, це дає можливість діалогізувати. Так, в розділі, при-
свяченому розвитку внутрішнього світу, В.Д.Шадріков пише: 
„Підкреслимо: внутрішній світ починається з переживань, зовнішній 
світ – вторинний. У своєму внутрішньому світі дитина замкнута на 
себе. Вона для себе – весь світ, все останнє – для неї. Так формується 
егоцентрична позиція дитини. Внутрішній світ є первинним по 
відношенню до зовнішнього” [503, 32]. Уже далі автор веде компе-
тентну розмову про спільну діяльність, про роль дорослої людини. 
Нам важко згодитись з автором, хоча важко... і не згодитись. 
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Якщо виходити з нашого розуміння внутрішнього світу і пере-
живань, якщо врахувати останні емпіричні дані пренатальної і дитячої 
психології (напр., Стерн), можемо доволі легко погодитись з Шадрі-
ковим щодо первинності внутрішнього світу. Але... чи така вже й 
важлива сама по собі первинність, коли нас, насправді, цікавить його 
генезис? Ми можемо навести дуже багато загадок „що первинно”, з 
дуже давніх часів, показати, як вони залишаються без відповіді, і як 
вона виявляється, по суті, непотрібною (хоча й цікавою)... Якщо гово-
рити по суті справи, нас приваблюють позиції перинатальної психо-
логії, своєрідно експлікованої в генетичній психології С.Д.Макси-
менком та М.В.Папучею [284]. Дитина, а отже всі її „складові” (в 
тому числі і внутрішній світ), безумовно, первинна відносно світу, в 
якому їй доведеться жити. Але з’являється вона як твір двох люб-
лячих істот і світу їх життя (а академік В.В.Давидов колись усно 
підкреслив, що дитина з’являється тоді, коли у цих люблячих істот 
виникла думка про неї і почуття щодо неї). Фізично її ще нема, але 
духовно, ідеально (а отже – цілком об’єктивно) дана істота уже існує. 
І її світ є твором багатьох світів – внутрішніх світів люблячих людей, 
соціального світу їх життя, світу біології, нарешті, світу духу. Дитина, 
на наш погляд, народжується – з цим. Тому вона й починає, як пере-
конливо показує Стерн, вже в перші години переживати своє Я. 
Звідси – сни, що їх бачать діти в пренатальному і перинатальному 
стані, звідси – пам’ять, впізнавання тощо. То як відповідати В.Д.Шад-
рікову? Ми б спробували відповісти так: немає, насправді, світу 
первинного, вторинного і т.д. Є один світ, в якому ми живемо, і який 
живе в нас. Але в нас він потрапляє дуже складним шляхом, а зовсім 
не відображаючи після фізичного народження світ зовнішній (ми 
схематично описали цей шлях). Інша справа, чи є він, власне, світом, 
тобто упорядкованою структурованою цілісністю? Те, що внутрішні 
подразники (потреби) за Шадріковим, для дитини є первинними – 
неправда – і вони, і зовнішні, однаково актуальні, гострі і незрозумілі, 
і первинні. Але ж чи є в неї світ психічного життя? 

 Ми можемо висловити лише гіпотезу, яка, в тім, буде спиратися 
на емпіричні факти і загальні закономірності існування складної сис-
теми з високою нелінійністю, що саморегулюється (такою системою, 
безумовно, є особистість людини). 

 Звучати ця гіпотеза може вельми парадоксально і неочікувано: 
внутрішній світ даної конкретної особистості є довічним, як довічною 
є особистість і різних формах її існування. При цьому, біологічне 
життя людини, дійсно є „тільки мить між минулим і майбутнім” її 
існування. І весь час існування зберігається тісний контакт світів – 
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зовнішнього і внутрішнього, а сполучальний характер цього зв’язку 
виводить далеко за межі власне наукового пояснення питань, що з 
них що відображає і породжує. При одночасному і відносно самос-
тійному існуванні – це один, Єдиний Світ. Можна, звичайно, гово-
рити про термінальні моменти, але розмова ця не дуже буде нагаду-
вати наукову, оскільки відсутні емпіричні дані. Початок зародження 
внутрішнього світу не співпадає з біологічним початком розвитку 
організму людини (заплідненням). В нормі (наявність взаємної любові 
двох осіб) він випереджає запліднення і з’являється у внутрішньому 
світі майбутніх батьків як відгалуження світу зовнішнього та внут-
рішнього світу кожного з них. Має, при цьому, виключно духовно-
ідеальний, але реально існуючий, тобто, уже об’єктивний характер. 
Перехід внутрішнього світу виключно в такий стан пов’язаний з 
фізичною смертю людини. Він (внутрішній світ) продовжує існувати 
в творах, документах, а головне – в пам’яті людей. 

Розвиток внутрішнього світу людини, безумовно, починається в 
пере- і пренатальному періоді і про це ми теж можемо висловити 
лише гіпотезу – йде накопичення досвіду, поява психічних функцій, 
але світ, як структурована цілісність – відсутній. Початок його існу-
вання практично співпадає з фізичним народженням людини. Абсо-
лютною умовою при цьому є діалогічний контакт дитини з дорослими 
людьми і з фізичним оточенням. Якщо дуже коротко – в цьому 
контакті переживання набуває знакового характеру, стає активним, в 
сенсі – починає структурувати внутрішній світ. Останнє доводять 
численні експериментальні дані. Але говорити про процес структуру-
вання внутрішнього світу буде логічніше, якщо спочатку визначитись 
з терміном „структура”. Поняття це має настільки довгу і відому 
історію в психології, настільки різнобічно пояснено і інтерпретовано, 
що ми наважимось не повторювати відоме, а викласти одразу свою 
концепцію структури і структурування цілісності. 

 Українська авторитетна дослідниця Т.М.Титаренко вважає: 
„Очевидно, людина водночас перебуває в кількох світах, простих і 
складних, матеріальних і ідеальних, минулих і теперішніх. Штучною 
була б спроба просто демонструвати полярність зовнішнього і 
внутрішнього світів, адже їх поєднання, співвіднесення набагато 
складніше...” [443, 17]. Далі вона наводить думку Г.В.Ф.Гегеля про те, 
що дійсний світ – це водночас і світ зовнішній, і світ внутрішній 
[134]. Ми не знаємо „точку відліку Гегеля” (можливо, він мав на 
увазі, що є щось таке, по відношенню до чого наш зовнішній світ є 
внутрішнім). Але нам дуже імпонує постановка питання М.Т.Тита-
ренко, в частині відмови від штучності і дуже складних зв’язків 
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зовнішнього і внутрішнього світів і ми це спеціально зазначали). 
Автор ретельно аналізує науково-філософські, релігійні погляди, 
уважно розглядає різноманітні аспекти світу – соціальні, екзистен-
ційні, індивідуальні, вольові. Дуже високий рівень фаховості викладу 
захоплює своїм гуманізмом і близькістю проблеми до життя звичай-
ної людини: „Ми децентровані або навіть поліцентровані, оскільки ті, 
кого ми любимо, значать для нас нескінченно більше, ніж ми самі. 
Наш світ трагічний, позаяк у ньому кожен причетний до буття-
всуперч-смерті не лише завдяки інстинкту самозбереження, але й у 
більш глибокому смислі – всупереч смерті того, кого він любить і хто 
для нього значить нескінченно більше, ніж він сам” [443, 20]. Ми 
бачимо тут дуже важливу тезу про те, що діалог внутрішніх світів 
людей, що знаходяться у Я-ТИ відношенні (М.Бубер [76]), виявля-
ється не лише способом їх взаємодії, а взагалі єдиною формою життя 
і виживання кожного з них. Дуже цікавими і змістовними є думки 
Т.М.Титаренко щодо багатомірності світу людини, „якої ми навіть не 
можемо собі уявити” [443, 20]. Насправді, зараз, завдяки розвитку і 
проникненню ідей синергетики в психологію, це уявити вже можна, 
але правдою буде те, що ми не знаємо, що з цим робити..., як його 
досліджувати емпірично. 

 Т.М.Титаренко наводить дивовижну думку російського філо-
софа М.О.Бердяєва: „Дивно, що цей світ не здавався мені безмежним, 
нескінченним, навпаки, він мені здавався обмеженим порівняно з 
безмежністю і нескінченністю, що розкривалася в мені” [443, 39]. 
Далі автор наводить тонкі спостереження М.О.Бердяєва, який „ніколи 
не відчував себе часткою об’єктивного світу, завжди переживаючи 
ядро свого світу поза цим світом, стикаючись з ним лише на пери-
ферії. Він жив з дитинства у світі, який не був схожим на світи 
інших... Завжди була дистанція між ”Я” і „не-Я”, яка примушувала 
страждати” [443, 22]. Філософ вкрай негативно ставився до соціальної 
адаптації. „Можливість „уписатися” в реальність сприймалася ним як 
відчуження, джерело полонення...” [443, 22]. Перераховане, погодь-
тесь, дуже знайоме кожному з нас, а з приводу „уписування” ситуація 
виявляється дуже складною, що ми намагалися показати. 

 Але світ-таки поляризується, це – перше, і друге дуже важливе: 
ми згодні з Бердяєвим, який не вносить „Я” ні до якого світу. 
Т.М.Титаренко пише про це досить визначено: „Людське „Я”, за 
М.О.Бердяєвим, переживає себе як перетин двох світів, причому „цей 
світ” сприймається як несправжній, не первинний і не остаточний, 
зате світ інший – як реальний і справжній” [443, 22] (підкреслено 
нами – М.П.). 



 118

Дуже яскраві і змістовні думки, однак, зіштовхуються з супереч-
ностями (коріння яких проростає все ж таки від методу само-
спостереження, який, хай і геніально, використовував філософ). 
Зрозуміліше це стане після наведення ще однієї думки М.О.Бердяєва: 
„Об’єктивований світ не є справжнім реальним світом, це лише стан 
справжнього реального світу, який може бути змінний. Об’єкт є 
породження суб’єкта. Лише суб’єкт екзистенціальний, лише у 
суб’єкта пізнається реальність” [49, 39]. (Схожі ідеї висловлені свого 
часу С.Л.Франком [470]). 

Ми вже говорили і наполягаємо: якщо включати аспект генезис 
внутрішнього світу (а не включати його в наукове дослідження було б 
неприпустимо безграмотно). Ситуація уявляється дещо іншою. В 
тому-то й справа, що в психології чомусь так склалося, що більшість 
явищ (особливо, чомусь, глобально-структурного порядку) поясню-
ються без врахування їх генезису. А в такому вигляді явища, як 
помітив ще Л.С.Виготський, виявляються „застиглими” і закритими 
для дослідника (просто тому, що згорнутість і закритість – власти-
вість структур вищої психіки). Отримані при цьому емпіричні дані, 
взагалі-то мало відповідають дійсності, оскільки ми все рівно 
„додаємо” процес їх розвитку, але додаємо не науковим способом, а з 
власного досвіду, філософсько-релігійних побудов та історичних 
паралелей. Що ж, слід констатувати, що ми так і не навчилися 
науково досліджувати розвиток... Тому і виходить, що внутрішній 
світ „за об’ємом” більший за зовнішній... (і це відчувається цілком 
об’єктивно буквально кожною людиною, а не лише тільки філософом 
Бердяєвим). Наше уявлення – теж гіпотеза, адже психологія не має 
можливості вивчити емпірично ті етапи онтогенезу, про які йшлося. 
Вона має, на наш погляд, деякі позитиви, які прокоментуємо. Голов-
не, на наш погляд, полягає у тому, що ідея розвитку, становлення 
дозволяє відслідкувати динаміку і зміст утворення внутрішнього світу 
людини і, тим самим, дати набагато більш адекватну картину його 
будови і функціонування. Які факти дали нам можливість запропо-
нувати таку гіпотезу? Вони – дуже різні і взяті з різних галузей 
людського життя і наукової думки зокрема. Безумовно, вся ця історія 
двох люблячих людей відбувається у світі зовнішньому, у життєвому 
зовнішньому світі кожного з них. І внутрішні життєві світи цих людей 
не відокремлені один від одного і від світу зовнішнього, а сполучені 
між собою і утворюють єдність. На якомусь етапі їх життя їхній 
любові виявляється мало їх двох – переживання любові перестає бути 
завершеним і вимагає такого завершення. Цим завершенням (цим 
„піковим переживанням” – міг би сказати А.Маслоу) є втілення 
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(цілісне втілення!) їх один в одного з появою результату цього вті-
лення – спільного твору, нової людської істоти, людини. Цей процес 
може йти по-різному. Може – так, як говорив В.В.Давидов – спочатку 
виникає ідея, думка, бажання і це вже є виникненням внутрішнього 
світу дитини (від Платона – ідеальне цілком може існувати об’єк-
тивно). А може бути й по-іншому: любовна пристрасть (якщо це – 
любов!) у кожного з люблячих має періодичну тенденцію до різкого 
підйому. Мобілізація всих сил організму з тим, щоб на найвищій 
точці отримати те переживання, що має створююче-породжуючий 
характер. І таке „створення” людини є вище, на що здатні люди (але 
вони можуть про це не говорити заздалегідь – вони просто дуже і по-
справжньому люблять). Саме в цей момент всі сили двох – фізичні, 
духовні, моральні, психологічні небувалим чином активізуються і 
об’єднуються, виплескуючись у твір любові – початок дитини. 

 Повторимо, звичайно, це гіпотеза. Але ми намагалися врахувати 
всі фактори, в тому числі й ті, які давно емпірично підтверджені. 
Йдеться про те, що акт любові (тілесний, сексуальний акт) має не 
лише духовно-психічну, але, головним чином і точніше кажучи – 
психологічну (за Виготським), тобто – психо-біологічну складову 
(зазначимо в дужках, що логіка Виготського робить зовсім непот-
рібним такий модний зараз термін як „психосоматика”, чи не правда?) 
В цьому сенсі, нова людина не з’являється, а створюється і, одночас-
но продовжує розвиток двох існуючих людських істот. Об’єднуються 
не лише біологічні носії (клітини, органи, гени тощо), а й те, що вони, 
власне несуть – інформація і енергетика двох. Їх, правда, ще не 
відомо, в яких одиницях виміряти, але абсолютно очевидно і 
об’єктивно – нова жива самостійна клітина вже має те, що можна 
назвати внутрішнім світом і він, на початку, складається з суми двох 
клітин. В нього входять як структури (біологічні), так і психологічні 
(психо-біологічні), так і духовні компоненти. 

...Те що описано – проблематика „стику” психології і молеку-
лярної генетики. Свого часу, В.І.Вернадський визнавав, що сучасна 
наука буде розвиватися найбільш активно і продуктивно не за 
напрямами, а, якраз, за проблемами, які можуть складати вузол різних 
наук. Нам здається – перед нами такий вузол. Тут ще все треба 
вивчати і доводити і генетикам, і психологам. Зокрема, ми акцентуємо 
значення любові в акті створення дитини, тож треба спробувати 
довести, якщо таке створення відбувається без любові (на жаль, це 
буває, не так вже й рідко), це якимось чином, за якимись механізмами 
буде впливати на якість життя дитини (якість існування складної 
системи з високою не лінійністю, що здатна саморозвиватися і 
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самоорганізовуватись). Це обов’язково буде доведено, адже що 
стосується любові, її ролі в житті і розвитку, висловлювались багато 
людей, і мабуть ми здивуємо читача, привівши з цього приводу думки 
О.М.Леонтьєва. В одній з своїх лекцій, присвяченій фундаментальним 
потребам людини, він діалогізує з Р.Шовеном [544]. Спочатку 
О.М.Леонтьєв наводить думку Шовена: „Коли ми говоримо про 
біологічні основи людських потреб, чи там ми дивимось, чи там ми їх 
бачимо? А можливо, у людини якраз треба дивитись на іншу базу? 
Чому головним виявляється подавлення якихось інстинктивних 
сексуальних потягів? Можливо, страшніше розрив зв’язку, прив’я-
заності? Втрата! Може, це і є дефіцит? І можливо, навпаки, розвиток – 
це придбання себе в іншому?” О.М.Леонтьєв пише: „І з’являється на 
сцені любов. Цікаво? Цікаво. Чи можу я згодитись з позиціями цього 
автора? Я можу згодитись, що це симптоматично і містить в собі 
якусь велику, не натуралістичну в спрощеному сенсі цього слова, 
приводу, а якусь правду велику. Справжню, яка дозволяє зрозуміти 
дуже багато такого, що здається суперечливим і незрозумілим. І 
ненатуральним” [251, 413]. 

Дуже коротко (як приклад) характеризуючи з цієї точки зору 
підлітковий вік, О.М.Леонтьєв приходить до висновку, що провідною 
потребою підлітка є „ось ця потреба в близькості. Тільки не в формі 
інтимно-тілесної близькості немовляти. Але й не в формі статевої 
близькості, що надходить пізніше, десь щось підсумовуючій і фіксу-
ючій. А от в цій близькості, я не побоюся сказати, душевній, спіріту-
альній. Ви подивіться, як цікаво змінюються листи. Їх зібрано десятки 
тисяч і співставлень по вікових періодах, починаючи з листів 
описових, потім з’являються листи ліричні. Потреба поділитися, 
спілкуватися, щось побачити в людині. Самого себе через свого друга 
побачити, пізнати” [251, 423]. Ми б сказали – поєднати свої світи, 
пережити світ іншого, пережити динаміку поєднання і роз’єднання – 
це є розвиток і становлення власного внутрішнього світу, особистості 
(О.М.Леонтьєв: „...взнавання себе в іншому, становлення себе через 
інших людей” [251, 422]. Власне, йдеться про діалогізм як форму 
існування і становлення внутрішнього світу. 

Продовжуючи аналізувати Р.Шовена, О.М.Леонтьєв звертає 
увагу на немовлячий вік, і приходить до висновку, що, якщо вже 
шукати біологічні базиси, то точно не в їжі. Р.Шовен так формулює це: 
„Породження любові немовляти не харчується молоком” [251, 424]. 
О.М.Леонтьєв: „Молоко є бажаним, але любов до матері не харчується 
молоком... якщо шукати перехід біологічного в соціальне, то ось він 
ключ, ось місток. Людина народжується з дуже сильно вираженою, 
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первинною, самою першою потребою в оточуючих людях (з любов’ю 
до них і це – соціальне, – М.П.). В спілкуванні. В близькості... Це – 
сильніше всього. Немає конкуруючих стимулів, цей – найсильніший” 
[251, 424]. О.М.Леонтьєв не робить висновків, визнаючи дискусійність 
і суперечливість даних поглядів радянській доктрині. Але він пише: „Я 
обмежусь тим, що хід ідеї містить в собі якусь правду і є симпа-
тичним” [251, 424]. Можна лише з вдячністю прийняти аналіз 
О.М.Леонтьєва і особливо подякувати його за мужність. Але якщо це – 
дійсно правда? Якщо любов має таку могутню породжуючу і 
формуючу силу, і починає вона діяти задовго до того, як немовля 
з’являється в цьому світі (зовнішньому для нього)? 

 
 
2.5. Внутрішній світ як система з високим ступенем 

нелінійності,  що самоорганізується 
 
Вже сам термін „світ” передбачає, що система, про яку йдеться, 

має такі обов’язкові параметри, як великий рівень складності, висока 
нелінійність, упорядкованість і структурованість (а отже – ієрархізо-
ваність), сингулярність, здатність до продуктивності, розвитку і само-
розвитку. Істотна відмінність системи „внутрішній світ” від інших 
систем високої складності і нелінійності полягає в її керованості (не 
лише собою, своєю динамікою – самоорганізація), а й зовнішнім по 
відношенню до системи фактором – людиною, яка цю систему має. 
Особистість, і тільки вона, виступає суб’єктом власного внутрішнього 
світу. Коли ми говоримо тут „особистість”, маємо на увазі людину як 
єдність (свідоме і несвідоме, тілесне і духовне, систему Я, а також те, 
що складає її „зовнішній життєвий світ”). Щоправда, це управління 
власним внутрішнім світом відбувається не завжди з однаковою 
ефективністю, а іноді, на відносно короткий проміжок часу, взагалі 
припиняється, що, між іншим, є серйозним підтвердженням цілісної 
структурованості і відносної самостійності внутрішнього світу. Такі 
явища ми спостерігаємо в період вікових і життєвих криз, психо-
травм, важких соматичних розладів, феєричного захоплення людини 
якимось почуттям („пікові переживання” за Маслоу, або, з іншого 
боку, афективні стани), при психічних захворюваннях. Ми хотіли б 
уточними позицію – мова не йде про людину як суб’єкта власної 
поведінки. Наша гіпотеза полягає в тому, що людина є суб’єкт 
власного внутрішнього світу, який продукує ту чи іншу поведінку. 
Здійснення управлінсько-регулятивних (власне, суб’єктних) функцій 
по відношенню до внутрішнього світу відбувається через його 
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структурування і переструктурування, у тому числі і основним чином 
в процесі цілком зовнішньої діяльності. Отже, центральним тут є 
поняття „структура”. Це поняття є, мабуть, таким же старим, як сама 
психологія, то ж ми не будемо пускатися в історичні екскурси, а 
проаналізуємо відносно нові, на наш погляд, дуже цікаві уявлення про 
структуру. 

Свого часу визначення структури дав Л.С.Виготський: „Струк-
турою прийнято називати такі цілісні утворення, які не складаються 
сумарно із окремих частин, являючи собою ніби їх агрегат, але самі 
визначають долю і значення кожної частини, що входить до їх 
складу” [117, 256]. Отже, структура має щось іще, крім частин, що її 
складають, і саме це загадкове „ще” дає можливість їй визначати 
власне існування і, в тому числі, комбінації своїх складових частин. 
Розв’язати це питання – означає відповісти на дуже багато питань 
психології, в цілому. Ми не ставимо перед собою таку глобальну 
задачу, але ясно одне – ця відповідь лежить в площині розвитку, 
генезису. Якщо б вдалося вивчити генезу структури (будь-якої 
психологічної структури взагалі), тобто – її виникнення, розвиток, 
існування, руйнацію (перехід в іншу структуру), це б дало відповідь 
на поставлене питання – що ж робить структуру структурою (так як її 
розуміє Виготський). Виготський формулює „закон структури”. 
„Сутність цього закону (закону структури) полягає в тому, що всі 
процеси нашої поведінки, як і наше сприйняття, не складаються 
просто як сума з окремих елементів, а навпаки, і наша дія, і наше 
сприйняття являють собою певне ціле, властивостями якого визна-
чається функція і значення кожної окремої частини, що входить до 
його складу” [425, 94]. Тож структура, її існування і динаміка є тим 
самим „ключиком”, за допомогою якого можна відкрити-таки таєм-
ниці психічного. Л.С.Виготський формулює дуже цікаву властивість 
структури: „...структура як ціле виявляється широко незалежним від 
зміни її окремих частин. Якщо явища А, В, С один раз або кілька разів 
діяли як частини однієї структури і якщо одне з них виступає саме в 
якості такого члена зараз – воно має тенденцію більше або менше 
відтворити і всю структуру в цілому” [425, 94]. Нам здається, останнє 
– дуже тонке і важливе зауваження. Адже саме цим пояснюється 
стабільність внутрішнього світу і всієї людської поведінки. Людині 
може довестися пройти важкі і різні події, буде відбуватися (під час 
них!) переструктурування, але залишаються структури-індикатори, 
залишається унікальна можливість – знову, не дивлячись ні на що, 
стати собою. Десь тут, нам здається, заховане рішення однієї з „довіч-
них” проблем психології – проблема постійного і змінювального. І ще 
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одне: для того, щоб бути такими, якими вони є, і якими їх побачив 
Л.С.Виготський, структури повинні бути складними і багатоелемент-
ними. Тобто – охоплювати велику частину внутрішнього світу, вби-
рати в себе найрізноманітніші психологічні явища. Ми вже писали – 
нас цікавлять не ті структури, які безнадійно шукає когнітивна 
психологія: чисто перцептивні, чисто мнемічні, чисто інтелектуальні. 
Таких просто не буває. 

Зазначимо також, що структури психіки цікавили і приваблювали 
Г.Г.Шпета [513]. Щоб не „покращувати” класика, наведемо спочатку 
велику цитату (є надія, що нас вибачать, тим більше, що цей чудовий 
вчений не так багато, на жаль, читається зараз). Г.Г.Шпет пише: 
„Структура є конкретна будова, окремі частини якої можуть зміню-
ватись „в розмірі” і навіть якості, але жодна частина цілого in potentia 
не може бути усунута без руйнації цілого (дуже принципово, нам 
здається, відносно структур внутрішнього світу – М.П.). In actu деякі 
„члени” можуть виявитися недорозвинутими, в стані ембріональності 
або дегеративними, атрофованими. Схема структури від цього не 
страждає (! – М.П.). Структура повинна бути відрізнена від „склад-
ного”, як такого, що конкретно розділяється, так і такого, що розкла-
дається на абстрактні елементи. Структура відрізняється і від агрегату, 
складна маса якого допускає знищення і зникнення з неї будь-яких 
складових частин, без зміни сутності цілого. Структура може лише 
розчленятися на нові структури, зворотнє складання яких поповнює 
попередню структуру” [514, 72]. Ми тут повинні зазначити, що внут-
рішній світ людини – безумовно структура, хоча дуже гнучка і 
пластична. Так „випадання” з неї великих „шматків” (зору, слуху і т.п.) 
є чутливим і руйнівним для структури, але, за певних умов, вона може 
адаптуватися і ефективно діяти в новому зміненому вигляді [420]. 

Нарешті, відзначимо ще одну важливу думку Г.Г.Шпета: 
„Кожна структура в системі зберігає конкретність в собі. Кожна 
частина структури – конкретна, і залишається також структурою поки 
не розпорошиться і не розплавиться в речовину, яка, хоча також 
конкретна, але вже не структурна” (це, на наш погляд, стосується 
важких психічних захворювань – М.П.) [514, 72]. Таким чином, ми 
отримали доволі цікавий матеріал, щодо структур. Але звернімо 
увагу, і Л.С.Виготський і Г.Г.Шпет в частині динаміки щось уявляють 
про руйнацію структур. А дуже цікаво розібратися в тому, як вони 
виникають! 

Зараз психологічні структури активно вивчаються в межах 
структурно-методологічної парадигми, яку в російській психології 
активно і плідно розробляє М.О.Холодна [487]. При цьому, головна 
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мотивуюча теза, з якою ми абсолютно погоджуємося, полягає в 
наступному: „...природу будь-якого явища не можна зрозуміти на 
рівні опису його властивостей. Пояснити природу тієї чи іншої 
реальності означає відкрити її структуру, адже структура є основою її 
функціонування” [487, 78]. До речі, цю думку вперше в вітчизняній 
психології висловив Л.М.Веккер [487, 79]. Ми, повторимо, повною 
мірою розділяємо наведену думку, але, залишаючись на позиціях 
генетичних, вимушені тут вступити в діалог з нею („діалог ідей”, – 
Бейтсон [45]). Відомо, що свого часу О.М.Леонтьєв переконливо 
довів, що функція передує структурі і породжує її [250]. Нам уявля-
ється, що діалогічне поєднання цих двох протилежних, по суті, 
позицій, буде означати створення центральної методологеми дослід-
ження процесу структурування внутрішнього світу. З одного боку, як 
і всі інші структури (органи) людини, внутрішній світ перетворюється 
на структуровану цілісність в процесі функціонування живої істоти. І 
тут дійсно права Л.І.Анциферова – людина є суб’єктом власного 
внутрішнього світу. З іншого боку, складно структурований внутріш-
ній світ дійсно багато в чому визначає функціонування і розвиток 
людини як цілого. Але є ще цікавий момент – в процесі цього 
функціонування, внутрішній світ не залишається незмінним – він весь 
час переструктуровується, до-будовується і т.д. І тут виникає інша 
ділема – а що у внутрішньому світі є сталим – тим, що визначає жит-
тєвий шлях і робить людину індивідуально-неповторною і стабільно 
самототожною. ...Так, чи інакше, ми повинні мати мужність визнати, 
що наш власний внутрішній світ нам не дано пізнати і зрозуміти до 
кінця, як і світ зовнішній. Справедливо буде відзначити, що ще 
Л.М.Лопатін писав: „...в нашому внутрішньому світі, хоча він повною 
мірою відкритий нашій самосвідомості, далеко не все ясно для нас 
самих і далеко не все вміщується у чіткі і визначені формули” [259, 
230]. Як бачимо, з тих часів змінилось не так вже й багато, принаймні 
в цьому питанні. І в першу чергу це стосується механізмів і 
особливостей взаємодії свідомого й несвідомого (за грубою аналогією 
– „цей” і „той” світ). Ми можемо зараз сказати, що внутрішній світ 
людини це є (за винятком Я-структури) вся її складно і багатомірно-
рухливо структурована психіка (Ψ). Ми, далі, можемо сказати погод-
жуючись із К.К.Платоновим (у нього, нагадаємо, йшлося щоправда 
про структуру особистості [370]), внутрішній світ – складно-складно 
структурована психіка, оскільки вся структура як ціле є неоднорідною 
і складається, в свою чергу із складних і неоднорідних структур 
нижчого порядку (К.К.Платонов назвав їх „підструктурами”). Ми 
можемо додати із галузі синергетики, що внутрішній світ є система, 
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що самоорганізується, що вона має високий ступінь нелінійності, а 
від цього – відноситься до, так званих, пульсуючих структур [152]. І 
що принцип її влаштування є фрактал, тобто гармонія негармонійного 
різноманіття (коли воно об’єднується в цілісність), яка ніколи не 
завершується. 

Незавершеність структури (а, відповідно, і структурування) 
внутрішнього світу слід розуміти не як недолік (недовершеність, 
недоробленість), а як його готовність, відкритість завжди через 
систему активності, зокрема, переживань, розвиватися і змінюватися. 

Що ж являє собою внутрішній світ людини? Як його можна 
уявити? Нам уявляється, що природа його подвійна і найлегше це 
порівняти з електроном. Внутрішній світ – одночасно структура і 
процес (структурований процес або процесуальна структура). Він 
упорядкований, має стабільні складові і „точки відліку” – структурні 
показники; і разом з тим, він – постійний плин (процес), в ході якого 
виникають, існують, виконуючи певні функції, руйнуються нові 
структури, частина яких стає стабільними. Те, що не охоплене струк-
туруванням – чуже для цього світу, травмує, бентежить, і відбува-
ється або робота переживання по „введенню” цього „чужого” в струк-
туру (перетворення його на структуру), або робота „фрейдівських” 
механізмів захисту, що полегшує, але, при цьому, ускладнює 
проблему. 

Отже, структура внутрішнього світу людини розуміється нами, 
ніби з двох позицій. По-перше, структура як упорядкована цілісна 
єдність всього внутрішнього світу. При цьому, ми солідаризуємось з 
М.О.Холодною, яка зауважує, що не треба розуміти все доволі 
примітивно, і ціле бачити „великим”, яке вміщує в собі, охоплює всі 
частини. Ціле, відносно структури психіки, може, навпаки бути 
„маленьким”, максимально згорнутим, сингулярним [487, 79] і роз-
гортатися певними своїми складовими в окремих процесах і подіях 
внутрішнього світу (зазначимо, що ця точка зору не просто приваб-
лива, вона тяжіє до Східної філософії, яка, як засвідчує життя, краще 
розбирається у внутрішньому світі людини; жаль тільки, що ми її 
поки не знаємо). 

Друга позиція – структури „нижчого порядку”, з яких склада-
ється вся структура і дія яких, утворення і руйнація, а головне, зв’язки 
між ними і визначають психічну активність. Про це яскраво сказав 
С.Л.Рубінштейн: „Аналіз ролі внутрішнього призводить до розуміння 
існування різного роду зв’язків. Основа, яка породжує інші зв’язки, 
причина цих зв’язків – структура, тобто структурні зв’язки, – об’єдну-
ють окремі елементи, аспекти або сторони в єдине ціле. Багато і при 
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цьому, важливих, законів виражають саме структуру зв’язку. Саме 
структура зв’язку, яка об’єднує різні сторони в одне єдине ціле, і є 
тим внутрішнім зв’язком, який утворює єдине ціле, що опосередковує 
сумарний ефект зовнішньої причини” [400, 372]. Отже, С.Л.Рубін-
штейн бачив, що зв’язок між структурами теж має свою структуру! 
Це – відкриття, але, на жаль, в межах даної роботи, ми не можемо 
присвятити йому повноцінної уваги. 

Ми тепер можемо дати визначення психологічній структурі, яке, 
на наш погляд, на даний час, найбільш адекватно відображає її 
природу. (Це визначення запозичуємо з синергетики). „Структура – це 
локалізований в певних частинах середовища і часу процес. Інакше 
кажучи – це процес, який має певну форму, здатний, до того ж 
перебудовуватися (переструктуровуватися) і переміщатися в цьому 
середовищі. Отже, структура є процес або п’ятно процесу, що мігрує 
в середовищі” [214, 6]. Є фантастично-захоплююча загадка в тому, що 
психологічна структура у внутрішньому світі може за певних умов 
перетворитися на процес (групу процесів, увійти в інші процеси), а 
потім якимось дивним чином, „не забуваючи про свої складові”, в ще 
нових умовах знову стати тією ж (або трішечки іншою) структурою. 

І ще одне. Якщо в психіці діють закони синергетики (а це майже 
гарантовано, адже психіка людини за усіма параметрами підходить 
під розуміння складної гетерогенної системи з високою нелінійністю, 
що самоорганізується), перед нами відкривається зовсім неочікувана 
захоплююча картина внутрішнього світу людини: в упорядкованому 
структурованому ієрархізованому просторі нескінченно „мігрують” 
структури як локалізовані в певному часі і просторі процеси. В про-
цесі їх руху вони утворюють тимчасові структурні зв’язки з різними 
складовими психіки та між собою, розриваючи раніш встановлені 
зв’язки. Отже вираз „постійний плин” став наповнюватись певним 
змістом. Цей рух, це життя системи визначає появу різних думок, 
емоцій, відчуттів, цілей і задумів... Він утворює поведінку, він іноді 
робить її незрозумілою (бо логіка – своя, прихована), він же робить 
людину нескінченно глибокою і різнобарвною і ніколи до кінця 
незбагненною. Отримують зворотній зв’язок і переживання. Ми весь 
час проводили думку про те, що переживання – механізм створення 
структур. Але, виявляється структури, потім, живуть власним життям, 
і от це життя породжує нові переживання (міграція інтелектуальної 
структури від виконавських центрів до цілепокладання породжує 
переживання творчості і це переживання „запускає” механізм ство-
рення чогось нового, звичайно, опосередковано, через створення 
нової структури). Можуть закинути, що описані процеси можуть бути 
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геть неупорядкованими, і це правда – вони тяжіють до неупорядко-
ваності. А в реальності, найчастіше ми спостерігаємо все ж упоряд-
коване існування людини. Ми відповімо, що існує, як би два різні 
„захисти” упорядкованості. Перший з них належить самій системі і 
від людини як суб’єкта не залежить. Головне ж в житті людини – 
„захист” пов’язаний з особистістю і її життєвим шляхом. З цього і 
почнемо. 

Але спочатку – про психологічну природу того, що ми нази-
ваємо структурою. Ми не можемо зараз обговорювати надскладне 
(непідйомне) для сучасної психології питання загальної структури 
внутрішнього світу як цілісності. Але ця цілісна структура (або струк-
турована цілісність), не складається з окремих уламків, процесів, 
станів, властивостей. Вона – саме структурована, отже складається з 
різних за природою упорядкованих і поєднаних між собою структур 
(підструктур). Ми не можемо сказати, що існує інструментарій, який 
міг би слугувати методом (і системою методичних прийомів), за допо-
могою яких ми можемо емпірично вивчати психологічну природу цих 
структур 2-го порядку (власне, підструктур, які ми будемо називати 
для зручності – структурами). Але ми маємо величезну кількість 
даних, отриманих опосередковано і безпосередньо, в діяльності зов-
нішній і внутрішній, сукупність яких дає нам можливість попередньо 
висловитись щодо психології даних утворень. Безумовним є те, що 
вони дуже різні і складні, але влаштовані при цьому за єдиним прин-
ципом – це принцип міжфункціональних психічних систем (Л.С.Ви-
готський [113], О.М.Леонтьєв [250]), або тимчасових психологічних 
органів (О.О.Ухтомський [462]). Будь-яка структура містить в собі 
когнітивний, емоційний, мотиваційний та життєво-смисловий компо-
ненти. Причому, тільки з вибудовою останнього вона перетворюється 
на дійсну структуру, відносно самостійну і, в той же час, пов’язаною 
сполучально з іншими структурами. Структури рухливі і тимчасові 
(дійсно, локалізовані в часі і просторі процеси), але ця тимчасовість 
може бути дуже різною за часовим показником. Структури виникають 
або повільно і поступово, або миттєво (інтуїція – миттєве виникнення 
структури), змінюють внутрішній світ, „мігруючи” ним, потім зни-
кають, але досвід Я зберігає пам’ять і може відтворити в будь-який 
момент будь-яку структуру. Це не є структури свідомості, а структури 
всього внутрішнього світу, тому вони містять значний аспект неусві-
домлюваного і тому, зокрема, так важко піддаються дослідженню. 

Складність будови структур, складність їх існування дозволяє 
припустити, що структурування внутрішнього світу особистості, це 
далеко не лише синонім терміну упорядкування. Це – і урізно-
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барвлення, це розвиток, ускладнення і динамізм дуже складного 
цілого, причому, такого цілого, яке має виражений індивідуальний 
характер. З цього приводу гарно висловився К.-Г.Юнг: „У всій люд-
ській діяльності є апріорний фактор, так звана вроджена, досвідома і 
безсвідома структура душі... і в той момент, коли перші прояви пси-
хічного життя стають доступними спостереженню, треба бути 
сліпцем, щоб не визнати їх індивідуальний характер, тобто непов-
торну особистість, що стоїть за ними” [527, 214]. 

В той же час, ми вважаємо, що „вроджена” структура душі 
(структура внутрішнього світу) не дана, а задана як можливість. Лише 
процес онтогенезу, що протікає в соціальному (і біологічному, 
тілесному – безумовно!) оточенні, робить цю „заданість” реальністю. 

В цілому, ми приєднуємось (в такій формі) до думки К.-Г.Юнга і 
ряду сучасних дослідників, які вважають, що внутрішній світ 
особистості є відпочатково неструктурованим [529; 416; 486]. Звідси, і 
особливості поведінки. На наш погляд, наступні фактори, що скла-
дають саме життя „запускають” механізм переживання і отже струк-
турування (деякого упорядкування, розвитку і ускладнення) внутріш-
нього світу людини: 

- онтогенетичний розвиток; 
- взаємодія з оточенням; 
- постановка і досягнення власних цілей і мотивів переживання 

власних психічних станів, емоцій, вражень; 
- переживання життєвих подій, в тому числі, екстремальних; 
- внутрішні процеси самої системи „особистість”, як системи 

складної, гетерогенної, такої, що саморозвивається і самооргані-
зується і має високий ступінь складності і нелінійності. 

В постнекласичній парадигмі, яка все більше розповсюджується 
в психології, внутрішній світ (психологічні системи – за Л.С.Вигот-
ським), якщо включити інстанцію Я, розглядається як складна гете-
рогенна система з високою нелінійністю, яка саморозвивається і 
самоорганізується. Організації (структурі, упорядкуванню) тут проти-
стоїть хаос, який розглядається не як фактор негативний, а як 
дестабілізуючий, що „розхитує” стару структуру і, кінець кінцем 
породжує з себе – нову. Так система розвивається. 

 Така еволюціонуюча система – „це фрактал, сітка, в якій завжди 
зберігається певна спадкова структура (гевос). Це є чиста структура, 
без елементів” [98, 153]. В синергетиці доведено, що фрактальне 
буття „пізнається через діалог, через полілог” [98, 153]. Отже, кому-
нікація є обов’язковою для пізнання еволюціонуючи систем. „Сітка із 
суб’єктів, що пізнають, пізнає теж сітку – фрактал. У кожного 
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суб’єкта виникають власні моделі реальності, як систем, що зміню-
ються, але тільки сітка моделей несе найбільш повне знання” [98, 
153]. Причому це знання (принаймні, відносно внутрішнього світу) – 
не проста сума моделей, оскільки модулі виявляються несумісними 
одна з одною. Просто, в різних ситуаціях активізуються різні моделі і 
їхні сукупності. Можуть виникнути найрізноманітніші сполучання, до 
яких не додумається жоден з суб’єктів сам по собі. За В.С.Стеніним 
[434], це – сітьове знання (ключова ознака постнекласичної парадиг-
ми) і істотну роль в ньому відіграє особистісне (див. у Челпанова) 
знання. Нам здається, що завдяки означеному принципу, отримані 
принципово нові, часто неочікувані знання у психології, зокрема, з 
питання структурування внутрішнього світу. І те, що психологія не 
враховує їх, не використовує – є хибний шлях. Тут потрібні теоре-
тико-методологічні роботи, які б проклали місток між психологією і 
найновішими тенденціями науки (зокрема, синергетики). Криза 
сучасної психології, на наш погляд, полягає у відсутності серйозних 
спроб в цьому напрямі, і, взагалі адекватного ставлення до серйозних 
речей. Безумовно, це не буде просто. Адже чому ми вилучили інстан-
цію Я? Тому, що без неї психіка людини, внутрішній світ ідеально 
підходить під визначення систем, що існують і розвиваються за 
законами синергетики. З цією інстанцією дана ідеальність порушу-
ється. Але ж це ніяк не означає, що в системі перестали діяти закони 
синергетики, це означає, що Я встановлює з ними якісь зв’язки, що і 
треба посилено вивчати. Тут ми зупинимось лише на можливій на 
даний момент інтерпретації законів еволюціонуючої системи в галузь 
психології. При цьому, будемо намагатися обійтися без „чужих” для 
психології термінів, подаючи їх в дужках лише для тих читачів, хто 
зацікавиться проблемами синергетики. За нашими даними такою 
роботою доволі плідно і своєрідно займається в Україні одна людина, 
О.А.Донченко [162]. Ми знайомі з її роботами і вдячні автору, але 
аналізувати їх не будемо, оскільки нам важливо лише показати пев-
ний аспект подальшого руху, та і, якщо чесно, ще не прийшов час – це 
робота дещо на випередження (цінність їх від цього зростає, безу-
мовно). Отже, внутрішній світ людини являє собою складну відкриту 
гетерогенну систему, з високою нелінійністю, яка саморозвивається і 
самоорганізується (тобто, робить це – сама). Складність системи, за 
І.Пригожиним [375], визначається кількістю елементів в одиниці 
простору. У внутрішньому світі вона дуже висока. Гетерогенність 
означає, що структурні одиниці системи (підструктури) є різними, 
неоднорідними. Звідси, висока нелінійність – тобто великий відсоток 
зв’язків, що не підпорядковані формальній логіці [375]. Одиницею 
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цієї системи (ми визначили її як підструктуру) є утворення складне, 
незавершене, його не можна обрахувати в формально-логічних 
схемах, і воно являє собою гармонійність утворену із негармонійного. 
У синергетиці це утворення називається – фрактал. 

Розвиток системи, тобто її самоорганізація і створення структур 
невідпорно вимагає стану нестійкості системи. Це досягається наяв-
ністю і одночасною діяльністю в системі двох сил, однакових по 
енергетичному показнику і спрямованих протилежно. Одна з них – 
сприяє створенню структур, але, водночас вона нарощує неоднорід-
ності в середовищі (згадаємо гетерогенну природу структури). Само 
собою, цей процес сприяє появі протилежностей і ніби породжує 
другу силу, спрямовану на розсіювання структур і розмивання всих 
неоднорідностей системи. В режимі дії цієї сили структури не можуть 
виникати. Але процес розвитку не припиняється. Ця сила породжує 
хаос, і він, на мікрорівні виступає не фактором руйнації, а силою, що 
виводить на самоструктурування появою нелінійного середовища 
(аттрактор). Помічено, що в системах, близьких за природою до 
людської психіки, діє так званий „дивний аттрактор” – майбутній стан 
системи. Отже, дана теорія не „відміняє” детермінізм – існування і 
розвиток внутрішнього світу людини детермінує його майбутнє. 
Загадка полягає в тому, що в стані нестійкості, хаосу, система знає 
своє майбутнє і із всих можливих розгалужень напрямів саморозвитку 
сама обирає один, який є її майбутнє. 

Описане, на наш погляд, нагадує відомі в психології речі. По-
перше, це розвиток під час вікової кризи: якщо уважно почитати 
Виготського, можна легко уявити, що він знав (!?) теорію систем, що 
самоорганізуються, і там ми все знайдемо і про хаос, і про розвиток на 
мікрорівні, і про майбутнє. По-друге, дві, протилежно спрямовані сили, 
що визначають розвиток постулював А.Маслоу [295]: одна з них, спря-
мована на стабілізацію, адаптацію системи, інша – на її дестабілізацію, 
дезадаптацію і отже, в якомусь сенсі, руйнацію існуючого. 

Таким чином, слід згодитись з психологічної точки зору, з 
авторами, що стверджують: „Тільки системи, далекі від рівноваги, 
системи в стані нестійкості здатні спонтанно організовувати себе і 
розвиватися” [375, 13]. В людському житті, звичайно, це також діє. 
Але стан рівноваги, стійкості структур тут має значно більше зна-
чення (хоча, розвиток теж, особливо, мікрогенез). Тому існування, 
рух системи „внутрішній світ” визначається взаємодією не двох, а 
трьох сил, одна з них ніяк не могла враховуватись створювачами 
синергетики – це свідоме духовне Я (звичайно на тих, більш пізніх 
етапах онтогенезу, коли воно є саме в такому стані). 
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Повторимо, що ми не збираємось тут аналізувати синергетичні 
погляди в цілому і інтерпретувати їх в галузь психології, хоча 
підкреслимо, що це – необхідність. Психології давно час перестати 
кричати про свою унікальність і починати орієнтуватися на найбільш 
розвинені науки, вже хоча б тому, що вони створені і розвиваються... 
психікою ж! 

Ми проінтерпретуємо ще лише один факт, пов’язаний з існу-
ванням і розвитком систем високої складності і нелінійності – факт, 
що має, нам здається, не лише теоретичне, а й серйозне прикладне 
значення. Мова йде про управління розвитком даних систем. 

Відомо, що в період розвитку (коли значну роль має хаос і коли 
старі структури руйнуються і змінюються новими), система стає дуже 
чутливою, але для слабких впливів. Виявляється, головне – не сила, а 
правильна топологічна конфігурація, архітектура впливу на складну 
систему в цей час. Маленькі (слабенькі), але вірно організовані – 
резонансні – впливи на складні системи виявляються дуже ефектив-
ними. В той же час, внутрішній світ людини настільки складна сис-
тема, в ній так важко знайти адресність „правильного впливу”, що ми 
приєднуємося до авторів, які вважають: „стає очевидним, що складно 
організованим системам не можна нав’язувати шляхи їх розвитку. 
Швидше, необхідно зрозуміти, як сприяти їх власним тенденціям 
розвитку, як виводити системи на ці шляхи... Проблема керованого 
розвитку набуває, таким чином, форму проблеми самокерованого 
розвитку” [214, 4]. 

 В цій фразі, на наш погляд – ціла програма для практичної 
психології і педагогіки. 

 В цілому, зазначимо, орієнтація психології на найновіші, 
найпрогресивніші досягнення найбільш розвинених наук – є і 
виходом із кризи і кроком випередження цих наук, адже, повторимо, 
їх роблять люди. 
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Розділ ІІІ. 
Структурування внутрішнього світу в онтогенезі 

 
 
3.1. Генетична ідея в сучасній вітчизняній психології 
 

Спроба аналізу генетичної ідеї в сучасній вітчизняній психології 
пов’язана зі значними труднощами, які мають загальне і цілком 
закономірне пояснення: вони пов’язані з бурхливим розвитком даної 
ідеї, який супроводжується неоднозначними і суперечливими явища-
ми. Дуже серйозним завданням залишається визначення предмету 
дослідження, яке ускладнюється тим, що фактична більшість різно-
манітних (іноді – протилежних) підрозділів і напрямків психології 
тяжіють до пояснення проблем розвитку, становлення, формування. 
Предмет специфічно „роздрібнюється” по різним галузям психологіч-
ного знання, а якщо спробувати „схопити” в аналізі все, що відомо 
про розвиток в сучасній психології – вийшов би текст, чимось схожий 
на відомий інтроспекціоністам „потік свідомості”. Таким чином, 
виокремити область аналізу „за предметом” на даний момент не 
являється можливим. 

Отже, визнавши, що психічний розвиток вивчається дуже ши-
роко, відзначимо, що нас будуть цікавити ті дослідження, які вико-
нані в межах уявлень культурно-історичної теорії Л.С.Виготського з 
використанням експериментально-генетичного методу. Ця єдність 
(теоретичні уявлення – метод) дуже істотна не лише із загально-
методологічної точки зору, а ще й тому, ще, на наш погляд, жорстке 
слідування саме їй дозволило науковому напряму не просто вижити, 
але й розвинутися в самостійну і дуже цікаву галузь психології, яка 
може проникати в найбільш „утаємничені” куточки і проблеми, 
зокрема, в внутрішнього світу особистості. (Далі в тексті вираз 
„генетична психологія” ми будемо вживати виключно для означення 
даного напряму психології). 

Подолання стимульно-реактивної схеми в експериментальному 
дослідженні, вивчення психічного розвитку як процесу, а не як „речі”, 
заміна подрібнення психічного на „елементи” більш змістовним 
аналізом і, нарешті, визначення сутності власне людського розвитку, 
вихід за смутну в своїй рутинності двохфакторну парадигму – такими 
були основні цілі тих, хто стояв біля витоків вітчизняної генетичної 
психології. Реалізація їх визначила розгортання цілого наукового 
напряму, дослідження внутрі якого за 80 років принципово змінили 
систему уявлень про розвиток психіки – створена, практично, нова 
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наука. Більше того, наш аналіз засвідчує (і це ми показуємо в роботі), 
що використані і розробляються далеко не всі новітні (і зараз) ідеї 
Л.С.Виготського, а до значної їх кількості дослідники навіть не 
„дійшли”. І тим не менше те, що називають постнекласикою, внутрі 
психології з’явилось виключно завдяки Виготському і тільки йому. 

Похмура гримаса соціальних умов „забезпечила” закритість цієї, 
фактично, нової психології для міжнародного наукового товариства, 
та й не лише міжнародного (у всякому разі сучасна західна психо-
логія, при всих її позитивах, так і продовжує розриватися між біхевіо-
ризмом і фрейдизмом, а чудовий напрям гуманістичної психології 
(„третя хвиля”) почав в останні роки згасати, головним чином, через 
брак нових змістовних ресурсів – ідей, експериментів, терапевтичних 
шкіл). В цьому сенсі вітчизняну генетичну психологію обов’язково 
треба відкрити науковому світу, усвідомивши дійсну значущість її 
досягнень без невротичної сором’язливості. Серйозний історик науки 
США Лорен Р.Грехем написав, аналізуючи розвиток радянської 
психології: „Хотілося б застерегти істориків науки від помилок в 
оцінках, пов’язаних з тенденцією дивитися на події, що відбувалися в 
Радянському Союзі, як на дещо, що не має значення для історії 
розвитку думки в цілому” [143]. Щоб зрозуміти і оцінити наукові ре-
зультати, отримані генетичною психологією недостатньо аналізувати 
конкретні дослідження. Вихідна теоретична і дослідницька позиція, 
способи отримання і інтерпретації експериментальних результатів – 
речі, які мають першорядне, принципове значення для розуміння 
сутності даного напряму. Ми спробуємо на початку сформувати своє 
бачення цього дійсно значного явища в науковій думці. 

Отже, тут будуть проаналізовані основні напрями, що склалися в 
генетичній психології. Потім ми зупинимось на деяких проблемах і 
перспективах експериментально-генетичного і генетико-моделюючо-
го дослідження розвитку психіки взагалі і внутрішнього світу 
людини, зокрема. 

Починати, звичайно ж, слід з Л.С.Виготського, з його усвідом-
лення необхідності відмови від існуючого способу науково-психоло-
гічного аналізу і твердження про те, що „до нового розуміння аналізу 
приводить нас не експериментальна, а генетична психологія” [112, 
95]. І далі Л.С.Виготський пояснює, який аналіз, на його думку, буде 
адекватним психічному розвитку як предмету дослідження. Це, пише 
він, „аналіз процесу, а не речі, аналіз, що відкриває реальний кау-
зально-динамічний зв’язок і відношення, а не розтинаючий зовнішні 
ознаки процесу, отож – пояснювальний, а не описовий, аналіз 
генетичний, що повертається до вихідної точки і поновлює всі 
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процеси розвитку якоїсь форми, яка в даному вигляді є психо-
логічною закам’янілістю” [112, 100]. І трошки далі йде межево точна 
формула: „Величезна трудність генетичного аналізу полягає як раз в 
тому, щоб за допомогою експериментально-викликаних і штучно 
організованих процесів поведінки проникнути в те, як здійснюється 
реальний природній процес розвитку” [112, 129]. Вже тут ми мусимо 
відзначити дві важливі речі. З одного боку, зараз зрозуміло, що подо-
лати вказану Виготським трудність не вдалося: експериментально 
відстежуються (причому, виключно в „теорії розвивального навчан-
ня”) особливості розвитку цієї ззовні створеної „штучності” (наприк-
лад, розвиток поняття, яке „вводиться”), але ніхто не може гаранту-
вати, що саме так розвиваються поняття в природній, не експери-
ментальній ситуації. І це відбулося, нам здається, через занадто 
спрощене (випрямлене) розуміння сутності ідеї експериментально-
генетичного методу (він залишився власне експериментальним, слово 
„генетичний” можна сміливо прибирати). Дослідників захопив процес 
„введення”, а сам субстрат (цілісна психіка), куди, власне, щось 
„вводиться”, процеси цієї цілісності так і залишилися поза увагою 
психологів. Ми підкреслюємо – саме психологів, оскільки, безумовно 
констатувалися зміни в мисленні, але вони були вже зовнішніми, вони 
були – показниками того, що відбулося, і про що так ніхто й не взнав. 
З іншого боку, Виготський веде мову далеко не лише тільки про 
даний експеримент. Потрібна методологема, ідеологія дослідника, 
який може винайти процедуру, що висвітить йому процес розвитку. 
Кінець кінцем, можливим є метод „точної уяви” (Гете), коли ми, спи-
раючись на науково обґрунтовані позиції вибудовуємо (моделюємо) 
той чи інший процес. 

Але повернімося до Виготського. Що не влаштовувало його в 
існуючому на той час способі психологічного аналізу? Він виявив в 
поведінці людини факти створення і застосування знаків (сигнифі-
кація), що приводило до принципової перебудови поведінки: людина 
сама керувала власним психічним життям. Він зрозумів дійсне зна-
чення цих фактів (явище опосередкування), але існуючий методоло-
гічний апарат психології не дозволяв пояснити (нагадаємо, мова 
велась про процес вибору в невизначеній ситуації, опосередковане 
запам’ятовування й „врощування” операції рахування). В житті зрілої 
людини (або дитини, що в своєму віці досягла рівня опосередку-
вання), ці вищі психічні функції дійсно очевидні, але пояснити їх за 
допомогою будь-яких маніпуляцій в межах традиційних методів, 
виявляється неможливим. Для цих методів вони дійсно створюють 
враження закам’янілості (в тому сенсі, що тверді, як камінь і „не 
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пускають” дослідника внутрь себе). І разом з тим вони важливі 
принципово, оскільки тільки вони й перетворюють природню психіку 
в культурну. Отже, потрібен адекватний аналіз. Тут, нам здається – 
найважливіший поворотний пункт. Але навіть не тому, що був 
створений принципово новий метод дослідження, а тому, що тут була 
закладена фундаментальна і до нашого часу унікальна для психології 
наукова традиція (ми, принаймні, не зустріли аналогів, звідси й 
редукціонізм в психології). Звернімо увагу: Виготський, помітивши і 
виділивши дійсно ключові факти, знайшов в собі мужність постави-
тись до них все ж таки як до фактів житейських, і не став поспіхом 
інтерпретувати і створювати „теорії імені себе”, а зробив істотно 
вірний крок як учений: він почав створювати метод, для того, щоб 
житейські факти наповнились теоретичним сенсом, підтвердились, 
відкинулись або уточнились, і лише потім були покладені в основу 
теоретичної конструкції. Ця позиція – унікальна, вона повинна була 
стати ідеологією учнів і колег і забезпечити якісно новий рівень 
розвитку психології. 

Що собою має являти адекватний метод дослідження? В прин-
ципі, проблема методу є однією з центральних в генетичній психо-
логії, і при цьому вона активно і змістовно розробляється. Можна 
говорити про окремий напрям генетичної психології (С.Д.Макси-
менко [280]), об’єктом якого є генетико-моделюючий метод. Ми тут 
визначимося лише схематично, оскільки саме на підставі модифікації 
методу дослідження, головним чином, сформувалися окремі напрями 
генетичної психології. 

Щоб подолати окам’янілість психічних структур, що дозріли, 
треба, вважає Виготський, штучно викликати і створити генетичний 
процес психічного розвитку. Це й є визначення експериментально-
генетичного методу дослідження. Але що і як треба викликати. Знову 
повертаємось до фактів. Вони, як і весь онтогенез особистості, засвід-
чують, що вищі процеси розвиваються в напрямі оволодіння люди-
ною своєю психікою за допомогою штучних (соціальних за приро-
дою) засобів, тобто – опосередковано. Це стосується не лише окремих 
вищих функцій, але й становлення внутрішнього світу в цілому. Він 
змінюється, структурується і розвивається самою особистістю за 
допомогою тих же засобів. А вже потім сам внутрішній світ стає 
засобом управління людиною собою (подвійне опосередкування). 
Л.І.Анциферова сказала про це, що людина „є суб’єктом становлення 
власного внутрішнього світу” [16, 5]. 

Факти, далі, говорять, що потім, в зрілому стані ці структури 
стають дуже компактними (згорнутими) і в звичайній дослідницькій 
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процедурі не „схоплюються”, хоча і є очевидними, навіть баналь-
ними. Фактично, реальний онтогенез задає тут схему методу (про що і 
говорить Виготський неодноразово). Ця схема конкретизується в 
перших варіантах роботи школи Виготського в інструментальний 
метод (дослідження опосередкованого запам’ятовування О.М.Леонть-
євим) і метод подвійної стимуляції (формування штучних понять 
К.С.Сахаровим). В обох випадках перед дитиною два стимули – 
стимул-об’єкт (з ним щось треба зробити) і стимул-засіб, з якого 
дитина сама створює засіб управління власною діяльністю. Цим 
засобом може бути знак, знаряддя або значення слова (поняття). 
Виготський вважав, що можуть бути і інші засоби, які із заданих – 
зовнішніх – переводяться дитиною у внутрішній план, і, кінець 
кінцем, являють собою одиниці свідомості (потім, багато пізніше, 
Виготський кардинально змінив свої погляди на одиниці свідомості, 
свідомість і внутрішній світ в цілому, але часу вже не було, а учні не 
змогли (не захотіли) надати цьому новому тієї уваги, якої воно заслу-
говувало). Були помічені шляхи цього переходу (привласнення): 
засвоєння, винаходження, наслідування. Принципово важливий 
нюанс: засоби не дані (як саме засоби), а задані як можливості, тобто 
дитина сама повинна щось (за великим рахунком, це може бути що 
завгодно) зробити (створити) засобом. Тут, по-перше, враховується 
реальний („природній”) генезис (характерний вигук Виготського з 
приводу того, як кафр „записав” за допомогою зарубок на дереві ціле 
повідомлення: „Скільки же думок і почуттів треба було використати 
для цього!”; по-друге, підкреслюється генетична гетерогенність пси-
хічного розвитку (це переконливо доведено в сучасних дослідженнях 
П.Тульвісте [455] про гетерогенність мислення); по-третє, акценту-
ється вирішальне значення активності самого суб’єкта, причому 
активності явно креативної за природою (він створює засіб). Звідси 
прояснюється і така загадкова психологічна річ як переживання, адже 
переживається і необхідність засобу, і процес його створення, і сам 
засіб, і „переміщення” його у внутрішній зміст, і використання, і 
наслідки. З цього приводу точно сказав Ф.Т.Михайлов: „Будь-яке 
суб’єктивне переживання людини є пере-живання – переробка 
зовнішньої предметності в „своє-живе” в сферу свого життя” [313]. 
Це дуже істотно в контексті нашої теми: переживання змінює струк-
туру (структурує) внутрішній світ, і водночас – зовсім не епіфеномен 
як деяка суб’єктивна абстракція, а має цілком реальну природу і 
закономірне походження – воно переводить зовнішню предметність у 
структуровану предметність внутрішнього світу. Нарешті, виявля-
ється, що внутрішній світ, переживання відносяться до тих явищ, які, 
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згідно з крилатою фразою М.К.Мамардашвілі – „Завжди вже є!” . 
Тобто вони не інтеріоризуються в принципі. 

 Повернемось до аналізу перших кроків культурно-історичної 
теорії, зауважимо, що в цілому, вже на початкових етапах застосуван-
ня, експериментально-генетичний метод блискуче підтверджує свої 
дослідницькі можливості. Він однаково і високо ефективний в 
дослідженні генези всих вищих пізнавальних процесів і, крім того, 
дуже гнучкий і багатофункціональний. (Це останнє, між іншим, видно 
вже з назв. Сам Виготський використовував дуже багато термінів: 
крім класичного – „експериментально-генетичний”, ним вживалися: 
„генетико-моделюючий”, „каузально-генетичний”, „синтетично-гене-
тичний”, „кондиціонально-генетичний”. Сумнівно, що Виготський 
тут користується синонімами – швидше, підкреслює нюанси, однак 
цю проблему треба спеціально вивчати). Поряд зі власне діагнос-
тичними перевагами все більше починає усвідомлюватися і акценту-
ватися те, що цей метод ще й формуючий, моделюючий. Виникає 
захоплююча подих перспектива цілеспрямованого формування 
психіки людини. Мабуть, частково це захопило й самого Виготського. 
У будь-якому разі шоста глава „Мышления и речи” присвячена 
дослідженню розвитку понять в дитячому віці, містить певний пафос 
з цього приводу; та й по змісту вона багато в чому не обмежується 
вивченням даного процесу, а являє собою перспективну програму 
розробки спеціальних заходів по спрямованому формуванню 
наукових понять. 

 Власне, історично так і склалося: ця глава стала підґрунтям тієї 
гілки генетичної психології, яку ми називаємо зараз „Теорія розви-
ваючого навчання”. Тут актуалізується проблема співвідношення 
навчання і розвитку, яка і вирішується Виготським в блискуче-
класичному стилі за допомогою нового поняття „зона найближчого 
розвитку”. Він явно бачить перспективу управління психічним роз-
витком і вона його захоплює (як і повинна захоплювати справжнього 
психолога). Необхідно враховувати і час – їм так хотілося переробити 
людину! І все ж таки Виготському знову вистачає мужності бути 
дуже обережним і обачливим. Так, навчання як управління процесом 
привласнення дитиною у її власній активності культурно-історичного 
досвіду у формі способів діяльності не є єдино-визначальним у 
розвитку. Воно є його форма, воно може „плестися в хвості” роз-
витку, може випереджати або „йти в ногу” з ним, а це все ж таки, не 
одне й те саме. Це – два різні процеси. Вони співвідносяться 
(„навчання і розвиток співвідносяться як зона найближчого розвитку і 
актуальна зона”), але при цьому являють собою абсолютно різні речі. 
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Все це чітко сформульовано в наступній фразі: крок у навчанні може 
означати сто кроків у розвитку і навпаки! 

Той же рефрен і у проблеми співвідношення житейських і науко-
вих понять, відносної і абсолютної успішності, нормативних навчаль-
них дисциплін. Дані проблеми до цього часу чекають не своє 
вирішення, хоча є дуже і дуже важливими у навчальному процесі. В 
цьому ж контексті знаходиться проблема індивідуальних варіантів 
розвитку. Обговорення вказаних (і інших, подібних проблем Вигот-
ським – це попередження проти зайвого ентузіазму і полегшеного 
ставлення деяких дослідників до моделювання (проектування) 
психічних процесів і, кінцево, особистості дитини. До речі, ближче за 
всих до Виготського в сенсі прояву особливої уважності в питанні 
управління розвитком був Г.С.Костюк. Нам уявляється недоречним в 
питанні управління і необґрунтованого розповсюдження зараз в 
українській психології точки зору, згідно з якою ці вчені притри-
мувались різних поглядів на проблему навчання і розвитку. Аналіз 
засвідчує якраз зворотнє: їх погляди не просто близькі, вони 
практично ідентичні. (Ми не будемо тут зупинятися на змістовному 
аналізі, але відзначимо як факт: лише у Виготського і Костюка ми 
зустрічаємо дуже чітку, тотожну і важливу для них думку про те, що 
розвиток пізнавальної сфери людини, яким би активно-модельованим 
він не був, це ще далеко не весь розвиток). 

В цілому, дослідження, виконані Виготським та його учнями, 
дозволили встановити важливі механізми психічного розвитку. Крім 
того, вони відкрили напрями подальшого пошуку. Власне, ці напрями 
виявляються закладеними в самому експериментально-генетичному 
методі. Першою і основною лінією розвитку генетичної психології 
стала можливість побудови вищих психічних процесів дитини з 
попередньо заданими показниками. Тут вихідними були роботи 
П.Я.Гальперіна по формуванню орієнтовної основи дії (образа дії) і 
перетворення його у внутрішню складову свідомості (інтеріоризація 
дії). Цілком закономірно ця лінія „вийшла” у сферу навчання і водно-
час перетворилась на наймогутнішу частину генетичної психології 
(теорія розвиваючого навчання). Яка ж наукова сутність цього 
напряму? 

Якщо виходити з відпочаткової схеми (інструментальний 
метод), залишається загадковим, як саме суб’єкт перетворює „другий” 
стимул в засіб. Природно, при цьому розвивається певна активність. 
Для нього це – цілий вузол проблем: треба „утримати” завдання, 
розпізнати в оточуючому той об’єкт, який найбільше (за якимись (?) 
критеріями) „підходить” бути засобом його виконання, здійснити 
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систему дій по перетворенню його в засіб, вернутись до завдання і 
виконати його. Зазначимо, перераховане – далеко не все, що треба 
мати, робити і переживати суб’єкту і проблема ця (так, ця, здавалося б 
класична, відпрацьована, зрозуміла першокурснику – проблема перет-
ворення об’єкту в засіб, в психологічній своїй частині залишається 
невирішеною й зараз). Лише частину схеми розробляли П.Я.Галь-
перін зі своїми учнями і співробітниками, і, як відомо, робилося це 
доволі успішно. Найбільш вражаючими тут були результати спеці-
ального навчання сліпоглухонімих дітей (І.А.Соколянський, 
О.І.Мещеряков). В цьому випадку природа надала генетичній пси-
хології, якщо можна так висловитись, ідеальні умови для 
експерименту, і можливості методу були блискуче підтверджені. 
Однак і тут, власне психологічний зміст проблеми розкритий не був – 
що переживають діти, що відбувається з їхньою психікою об’єктивно, 
як „пробуджується” Я-система – ці питання навіть не ставились (ми 
нижче висловимо кілька думок з цього приводу). 

Але лише підхід Гальперіна-Давидова (включити і теорію 
розвиваючого навчання) всих проблем вивчення генезис психіки не 
вирішує і вирішити не може. Він являє собою (тепер це гарно видно) 
лише один аспект – функціональний (згідно вдалого формулювання 
Л.Ф.Обухової), тобто такий, що відкриває і реалізує можливості 
спрямованого формування психічних структур. Залишається, однак, 
ще одна, власне змістовно-генетична проблема, пов’язана як з 
віковим розвитком, так і з актуалгенезом, який (розвиток) здійсню-
ється поза втручанням експериментатора. Питання про те, чи можна 
за допомогою експериментально-генетичного методу, не стільки 
сформувати, скільки вивчити процес розвитку, дало початок другій 
лінії досліджень, пов’язаній з іменами О.В.Запорожця, О.М.Леон-
тьєва, Г.С.Костюка). Є ще одна лінія генетичної психології – 
найменше розроблена, але, безумовно, найбільш цікава. Це проблема 
становлення особистості. Мабуть, логічно і справедливо вважати, що 
вона розпочата дослідженнями Л.І.Божович. 

Ще одна, зовсім вже ледь помічена лінія досліджень, пов’язана 
із застосуванням положень і схем генетичної психології в психо-
терапії і реабілітаційній роботі (посттравматизм). Приводяться в 
межах напряму і філософсько-методологічні пошуки, але, в цілому, 
ми хочемо сказати наступне. Науковий потенціал теоретичних ідей 
Л.С.Виготського і його школи далеко не вичерпано. Розвивальне 
навчання (штучне формування теоретичних понять) – одна і далеко не 
головна ідея цієї теорії. Між тим, вона дійсно може дуже багато: якщо 
вибудувати діалог ідей різних шкіл (сітьовий принцип постнекла-
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сичної парадигми) – те, до речі, що робив і сам Виготський, можна 
отримати зовсім нову, неочікувано складну і барвисту психологію 
внутрішнього світу людини і її розвитку. Цьому, головним чином і 
присвячена наша робота. 

Повернемось, однак, до аналізу. Це виявляється необхідним в 
контексті теми, хоча, на перший погляд, здається ніби зв’язок між 
привласненням поняття і структуруванням внутрішнього світу – 
доволі примарний. Насправді, це так здається тому, що дослідників 
цього напряму чомусь зовсім не цікавила така очевидна думка: 
поняття це завжди певна завершена структура, потрапляння її в пси-
хіку (яка теж являє собою цілком вибудовану структуру) неминуче 
призведе до перестуктурування внутрішнього світу. І найцікавіше 
зрозуміти – як, адже ставши частиною глобальної структури психіки, 
поняття ввійде в життя людини – дасть їй знання, змінить досвід, 
поведінку тощо. Але, повторимо, це „як” не цікавило науковців, як не 
цікавили і наслідки. Отже, розрив виявляється штучним (зовсім за 
Виготським – на поверхні певні факти можуть бути дуже далекими, а 
внутрішньо, навпаки, чимось єдиним [109]). 

Основний масив емпіричних досліджень стосовно психічного 
розвитку дитини сучасна наука отримує завдяки дослідженням, що 
проводяться в педагогічній психології. В вітчизняній психології це 
пов’язано, як вже відзначалося, зі значним розвитком теорії учбової 
діяльності (Д.Б.Ельконін, В.В.Давидов, С.Д.Максименко, А.К.Мар-
кова, В.В.Рєпкін та ін.). В узагальнюючій праці В.В.Давидова [151], в 
книзі С.Д.Максименка [280] наводяться розгорнуті характеристики 
експериментально-генетичного методу від методики поетапного 
формування розумових дій (П.Я.Гальперін [131]), до формуючого 
навчального експерименту. Тому ми можемо обмежитись лише тим, 
що підкреслимо тут істотне для нашого аналізу: по-перше, вказана 
еволюція „перевела” дослідження з лабораторного в природній експе-
римент (а це – принципово важливо, оскільки відбувається специ-
фічне зближення розвитку змодельованого (штучного) і природ-
нього); по-друге, треба ще раз межево точно визначитись з терміном 
„формуючий”, оскільки до цього часу деякі роботи і прибічників і 
супротивників напряму відображають примітивно-невірне його 
розуміння: ніби ми перетворюємо дитину на пасивну об’єктну істоту 
(стародавня „tabula rasa”) і своїми впливами буквально „формуємо” її 
психічні структури. Все відбувається якраз навпаки. В будь-якому 
експериментально-генетичному дослідженні, якщо воно виконане 
точно в плані теоретико-методологічному, завжди за допомогою 
особливих психолого-педагогічних технік формується активність 
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самої дитини. Але це не просто активність, а саме така, яка дозволяє 
їм засвоїти учбовий матеріал через способи дій з об’єктами засвоєння, 
перетворюючи їх в засоби розвитку власних психічних структур 
(саморозвиток). Взагалі і в цілому йдеться про формування учбової 
діяльності. 

Нарешті, по-третє: дослідження, що виконані в руслі теорії 
учбової діяльності, дуже важливі для педагогіки – як практичної, так і 
теоретичної. Це є сучасний і дуже цікавий аспект педагогічної 
психології, особливо в межах тих „реформ”, від яких страждають і 
діти, і вчителі, і студенти. Але це – тема окремого дослідження. 

Тож, про проблеми формуючого експерименту. Основна, сут-
нісна ідея формуючого експерименту полягала в тому, що засвоєння 
дитиною теоретичного поняття як способу вирішення учбових задач 
означає перетворення його (поняття) в засіб (стимул-засіб, за Вигот-
ським) управління власною пізнавальною сферою. Причому, це – 
внутрішній, психологічний засіб; його „входження” в структуру 
психіки, зміна цієї структури, завдяки цьому входженню, функціо-
нування – все це процеси структурування цілісного внутрішнього 
світу дитини, а не лише зміна в когнітивній сфері. Дослідження, що в 
результаті такого переструктурування пізнавальні процеси перет-
ворюються на опосередковані і довільні, відбувається усвідомлений і 
відрефлексований саморозвиток мисленнєвих дій і, як підсумок, 
з’являються початкові елементи науково-теоретичного відношення до 
дійсності. Невідомими залишилися психологічні механізми цих 
процесів... При цьому, щоправда, авторами гіпотетично передбача-
лося, що оскільки формуючий експеримент має виражену конструк-
тивно-моделюючу природу, зміна умов і змісту його проведення 
дозволить спрямовано формувати і інші, в тому числі, і особистісні, 
психічні структури дитини. 

Величезна кількість досліджень, виконаних в процесі реалізації 
даної ідеї, дозволило отримати багато дуже цікавих результатів, 
узагальнити які на даний момент просто неможливо – настільки вони 
різнопланові й чисельні. Ми тут спробуємо проаналізувати лише 
деякі дослідження (передусім, київських науковців), з метою висвіт-
лення двох важливих питань: чи дійсно формуючий навчаючий експе-
римент дозволяє розширити і вивчити процес розвитку, тобто той 
самий внутрішній найінтимніший психічний процес, який в звичай-
них умовах прихований від спостерігача. І, по-друге, чи дійсно цей 
експеримент дозволяє впливати на розвиток, проектувати його? 
Тобто, коротше кажучи, нас цікавить чи є вказаний експеримент 
різновидністю експериментально-генетичного методу? 
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З цих позицій розглянемо деякі роботи. Так, Л.І.Аршавіна, 
вивчала особливості розвитку аналітичних компонентів мислення 
молодших школярів [24]. Звичайне діагностичне дослідження фіксує 
переважання у різних дітей або емпіричного, або теоретичного 
компоненту аналізу в різних їх модифікаціях. Воно ж дозволяє 
встановити ці компоненти (складово-структурний, функціональний і 
генетичний). Однак питання, як розвивається аналіз, від чого зале-
жить цей розвиток, залишалося відкритим і в рамках традиційної 
експериментальної методики не вирішувалося. Єдине, що дала 
можливість зрозуміти ця методика, це кореляцію між типом аналізу і 
типом узагальнення, яке формується у навчанні: при емпіричному 
типі узагальнення формується переважно формальний (емпіричний) 
аналіз, за умов же теоретичного навчання – відповідно – теоретичний. 
Це дозволяло припустити наявність зв’язку (а, можливо, і залежності), 
між узагальненням і аналізом. Передбачалося, що використання 
формуючого експерименту дозволить вивчити це питання і, крім того, 
дослідити сам процес розвитку аналітичних компонентів мислення. 
Л.І.Аршавіною була проведена серія формуючих навчаючих експери-
ментів з групою молодших школярів, спрямована на формування в 
них теоретичного типа мислення. Вона дійсно дозволила відкрити 
(зробити відкритим) процес розвитку аналізу. Виявилось, що ключо-
вим фактором даного розвитку є вивчення генетичних відношень, які 
характеризують принцип побудови об’єктів. Засвоєння цих відношень 
у процесі теоретичного узагальнення і призводить до виникнення 
теоретичних форм аналізу. Однак сам процес розвитку на цьому не 
завершується. В дослідженні переконливо показано, що способи 
теоретичного аналізу розвиваються в прийоми самостійної мислен-
нєвої діяльності, тобто забезпечують подальший розвиток процесу 
мислення. Фактично, утворюється психологічна структура, причому 
утворюється самим учнем в процесі активної діяльності. Це і є ос-
новна лінія розвитку аналітичних компонентів мислення. Очікується, 
що в подальшому учні, завдяки новій, ними ж створеній структурі 
зможуть „долати” узагальнення, що вводяться емпіричним шляхом. 
Таким чином, в цій роботі дійсно досліджено процес розвитку аналі-
тичних компонентів мислення. Автор показує, що власне теоретичний 
аналіз формується лише у тих дітей, які засвоїли всі три його складові 
частини (структурну, функціональну і аналітичну), у інших, при 
цьому, створюються передумови швидкого формування даного виду 
аналізу („зона найближчого розвитку”). 

Дослідження Л.І.Аршавіної позитивно відповідає і на друге 
наше питання – воно явно було розвиваючим. Відзначимо, що це 
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дослідження викликало інтерес і мало продовження в роботах інших 
авторів [324], які моделювали розвиток змістовного аналізу не на 
навчальному матеріалі, а шляхом побудови „ідеальної предметної дії, 
що дозволяла мисленнєво реконструювати предметну систему, що 
вивчалося, а також ідеального предмету як найближчої передумови 
існування самої дії” [324, 18]. При цьому, як відмічають автори, 
ідеальна дія виступає як власний закон змін об’єкта, а ідеальний 
об’єкт – як „механізм” (знаковий інструмент) фіксації і здійснення 
саме цієї дії. Вказані ідеалізації в сукупності фіксують „клітинку” 
досліджень предметної системи, моделюючи всезагальний механізм її 
становлення. Можна бачити сьогодні, що в цих дослідженнях „схоп-
лено” насправді витоки і механізми структурування. Можна лише 
жалкувати про необхідність максимального звуження предмету 
дослідження і вивчення лише мислення. Але в усних бесідах 
Л.І.Аршавіна розповідала, що процес утворення нової аналітичної 
структури охоплює в цілому особистість і поведінку дитини, зачіпає 
сферу інтересів і цінностей, викликає нові емоції і стани, призводить 
до початків смислопошуку молодших школярів у системі завдань і 
методів, які їм пропонуються. Мабуть, саме в зв’язку з цим, інтерес до 
вивчення мислення, зокрема, творчого залишається дуже стійким. 
Цікавими уявляються роботи деяких українських авторів, особливо з 
точки зору того, що може виступити психологічним засобом розбу-
дови нової мисленнєвої структури. Так, Х.М.Василькевич досліджу-
вала розвиток творчого музичного мислення молодших школярів [88]. 
В аналітично-постановочній частині цієї роботи автор спробувала 
відійти від традиційно багатоаспектного пояснення творчого мислен-
ня (яке і зараз, на жаль, є переважаючим) і застосувати аналіз „за 
одиницями”. Передбачалось, що така одиниця і повинна детерміну-
вати розвиток творчого музичного мислення, стимулюючи побудову 
відповідної внутрішньої психічної структури. Цю одиницю треба 
було знайти. Крім того, як це є звичайним в роботах даного напрямку, 
стояла задача розкриття і вивчення самого процесу розвитку. 

Формуючий експеримент дозволив встановити, що рух в 
розвитку музичного мислення дітей від репродуктивного до творчого 
рівня детермінується дійсно не „віялом” музично-психологічних 
компонентів (слух, почуття ритму і т.д.), а використанням суб’єктом у 
якості засобу абсолютно особливої, унікальної психологічної струк-
тури, яку тоді було названо музичним досвідом. Ця „одиниця” внут-
рішньо структурована на основі на основі вихідного всезагального 
змістовного протиріччя (сприймання музики – музичне вираження). 
Зазначимо тут те, на що не звернула увагу автор: виділена супе-
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речність у своєму русі-розвитку призведе до появи музичного досвіду 
лише за умови виникнення в цьому процесі „переживання музики як 
такої, що має певний зміст” [88]. Це є фактично, визначення Б.М.Теп-
ловим особливої властивості – музичності [442], яку він вважав 
кардинальною у розвитку музичних здібностей. Експериментальний 
матеріал цитованої роботи [88] засвідчує саме виникнення і розвиток 
музичності як переживання на шляху до формування музичного 
досвіду (підкреслимо ще раз – на жаль, сама автор не звернула 
достатньої уваги на цей центральний момент. В цьому дослідженні 
експериментальне навчання музиці, побудоване по типу змістовного 
узагальнення, було спрямоване на засвоєння музичного досвіду як 
теоретичного поняття, тобто як способу вирішення систем учбових 
задач. В результаті такого навчання став відкритим для дослідження 
шлях музичного розвитку дітей, появи елементів творчості в ньому. 
Більше того, виявилось, що спрямована структура потім продовжує 
функціонувати і розвиватися, визначаючи ставлення дітей до музики. 
Дане дослідження було, на наш погляд, деякою мірою унікальним, 
головним чином, за своїми результатами. Ми маємо на увазі, що було 
виявлено цікаве явище інтеграції життєвих знань і засобів його 
інтеграції (вростання, формування, входження) в єдину психологічну 
структуру (музичний досвід) і використання нею цієї структури як 
психологічного засобу. На жаль, дослідження не було продовжене. 
Ми акцентуємо тут на ньому увагу з двох основних причин: показано, 
що внутрішня структура не існує „завжди” і не є однорідною (наприк-
лад, перцептивна схема), як це уявляється в сучасній когнітивній 
психології, а, навпаки – формується і являє собою гетерогенну 
психологічну єдність (це, як видно, повністю відповідає нашій 
центральній гіпотезі); по-друге, методологічно важливим є розуміння 
того, що генетична психологія (в нашому її розумінні) спроможна 
ефективно вирішувати проблеми внутрішнього світу людини, які, як 
правило, вважаються зовсім „не її” питаннями і дослідникам здається, 
що цей напрям знаходиться далеко осторонь... Те, що ця думка 
невірна, видно вже зараз. Адже привласнення у навчанні нової 
інформації і нових способів дій – є якраз тим, що призводить до 
структурування особистістю власного внутрішнього світу. Особливо 
активно проходить цей процес (і його доволі легко спостерігати) у 
навчанні, вибудованому за законами формування учбової діяльності. 

У дослідженні Н.М.Токаревої [451] вивчалися особливості 
розвитку мислення учнів середнього шкільного віку у зв’язку із 
формуванням у них прийомів мовленнєвої діяльності. Навчаючий 
експеримент у цьому дослідженні був побудований у формі 
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своєрідної спіралі, на кожному з обертів якої учні засвоювали певні 
операції предметно-смислової та логічної організації мовленнєвого 
висловлювання, а також розширювали арсенал прийомів їхнього 
використання. Характерною особливістю даної системи учбових 
задач є реалізація принципу єдності предметного змісту мисленнєво-
мовленнєвої діяльності і операціонально-технічних процедур, що 
виражалося в усвідомленні мовленнєвих структур як складових 
цілісного мовленнєвого висловлювання. В цій роботі також особлива 
увага була приділена тому об’єктивному змісту навчання, яке учень в 
даному експерименті перетворював в засіб розвитку власного 
мислення. Таким засобом тут було авторське мовленнєве висловлю-
вання (тим самим, між іншим, враховувалось положення М.М.Бахтіна 
про адресність і її значення в створенні і сприйманні тексту [44]). 
Використання даного засобу дозволяє учням обробляти і вибудову-
вати смислові одиниці тексту, що, в свою чергу, говорить про розви-
ток аналітико-синтетичних компонентів мислення. Але не тільки це. 
Якщо згадати ще одну думку М.М.Бахтіна („висловлювання не 
стільки виражає, скільки формує переживання” [44]), можемо гово-
рити, що дане дослідження відкриває дію переживання як структу-
рування власного внутрішнього світу, через відшукання сенсу твору, 
створення і „затвердження” свого сенсу даної дійсності і діяльності і 
вже тоді – залучення інших психологічних компонентів (мислення, 
емоцій, досвіду, цінностей тощо). Тож утворюється нова психоло-
гічна структура. На жаль, ми б сказали, кореневий, нюанс теж в той 
час не був помічений ні автором, ні критиком. В цілому, ми можемо 
сказати, що постановка проблеми створення внутрішньої психоло-
гічної структури, її змісту та природи самого процесу створення, 
дозволяє „повернути” масив даних формуючих експериментів знов 
„до Виготського”, і оцінити дійсні підвалини і можливості того, що 
він пропонував: передбачав як в теорії, так і в експериментатиці. Це 
стає дуже швидко зрозумілим при аналізі аналогічних робіт (а їх було 
виконано в ті роки дуже багато). Звернімо увагу, що абсолютно 
очевидним є те, що ми отримуємо позитивні відповіді на питання, які 
були поставлені на початку, тобто метод є і діагностуючим розвиток, і 
таким, що викликає його, і, більше того, як виявляється можливості 
методу далеко не вичерпані. Нам хотілось би, „підводячи риску” 
відзначити тут одну особливість, яка властива саме українським дос-
лідженням даного напрямку. Загальна мета даного циклу робіт поля-
гала в отриманні наукових фактів, які б підтвердили (або спрос-
тували) вихідну ідею Виготського про те, що засобом може бути не 
лише знаряддя, знак, або значення (це вивчено самим Виготським), 



 146

але й дуже багато чого іншого („все що завгодно”, якщо точно від-
творити думку класика). Спочатку дослідження підтвердили експери-
ментально ще раз, що таким засобом може бути значення (наукове 
поняття). Потім виявилось, що засобом може бути „музичний досвід”, 
„мовленнєве висловлювання”, „естетичний еталон”, тобто, дійсно – 
що завгодно. Але все це засоби створення і розвитку різних психоло-
гічних структур. Інтегруючись, вони „запускають” механізм створен-
ня цих структур вищої психіки і обумовлюють гетерогенність, плин-
ність і складну неоднозначність внутрішнього світу, породжуючи 
суперечливості і, тим самим, викликаючи само-рух, само-структу-
рування. А в сукупності це і є тканина вищої психіки. Взагалі, цей 
напрям є кардинальним в тому сенсі, що він експериментально уточ-
нює і, водночас, долає гештальтпсихологію і когнітивну психологію, 
показуючи, що структури формуються, причому, самою особистістю. 
Крім того, тут наповнюється дійсним змістом істотне поняття теорії 
Л.С.Виготського „міжфункціональні психологічні системи”. Відкри-
ваються можливості експериментально дослідити окремі структурно-
динамічні прояви свідомості. Показовим в цьому сенсі було 
дослідження цілепокладання (яке теж залишилось незакінченим і 
покинутим. Взагалі, це якийсь рок дослідників даного напряму – 
кидати залишати, зупиняти… розробку предмету дослідження саме 
тоді, коли щось тільки-тільки починало вияснятися). 

Довівши теоретично, що „одиницею” цілепокладання є не відно-
шення „мета-результат”, а відношення „мета-засіб”, Ю.М.Швалб 
показав, що основною формою покладання цілі в учбовій діяльності є 
прийняття учнями учбового завдання, тобто перетворення ним цього 
завдання в учбову задачу, яка „являє собою за своєю сутністю суб’єк-
тивне переосмислення учбового завдання, тобто це суб’єктивна мета 
дії” [506, 66]. Учбова задача, таким чином, відображає суб’єктивний 
смисл учбового завдання і навчання в цілому, тому вона жорстко 
пов’язана зі смислоутворюючим мотивом учбової діяльності. Нам 
здається, що принциповим в цьому дослідженні є зовсім не те, яке 
співвідношення – „мета-засіб” чи „мета-ціль” є важливішим. Тим 
більше, що, як показала в подальшому на емпіричному матеріалі біло-
руська дослідниця Л.Г.Лисюк, головним є, навпаки, співвідношення 
„мета-результат” [267]. Ми вважаємо, що істотним (саме істотним) є 
тут обидва співвідношення (результат, як мінімум, слід спочатку хоча 
б уявити, щоб обирати або створювати засіб). Головне ж полягає в 
іншому. Експериментальні дані Ю.М.Швалба, Л.Г.Лисюк, інших, 
правда, не дуже численних дослідників цілепокладання, нарешті, 
роботи О.К.Тіхомірова і його школи [450] яскраво висвітлюють те, 
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чого всі ці дослідники побачити не захотіли. Ми використаємо їх 
емпіричний матеріал, оскільки він надійний і достатній (не треба про-
водити додаткові дослідження), щоб описати своє бачення головного 
в ціле покладанні. А головне полягає в тому, що цей акт завжди є 
сутнісним кроком актуалгенезу. Спочатку виникає своє (або засвою-
ється чуже) бажання з неясними контурами і незрозумілими діями 
щодо його виконання. Тобто – воно безпредметне, але достатньо 
велике. Воно „запускає” не діяльність (як думав О.М.Леонтьєв і його 
послідовники). Воно „запускає” здатність людини переживати, тобто 
– структурувати, бути суб’єктом власного внутрішнього світу. Пере-
живання починається з актуалізації досвіду з метою його залучення у 
нову структуру, що буде (причому, досвід, все одно буде залучений: 
чи прямо й безпосередньо, якщо таке переживання вже колись було, 
чи опосередковано якщо було щось схоже, або й не схоже...). Після 
цього підключається „ансамбль” емоцій, почуттів і станів, а далі – 
діяльність пізнавальних процесів. Нарешті, весь внутрішній світ 
особистості „працює” над створенням нової структури (людина – 
пере-живає це, тобто, переводить, поступово і часто важко у струнку 
систему свого внутрішнього світу). Суб’єкт відшукує сенс завдання 
(ситуації, проблеми, події), „вводить” це у систему своїх цінностей. І 
лише зараз, в цілісності всього внутрішнього світу виникає уже моя 
структура, з якої ясна і мета, і засоби її досягнення (Ю.М.Швалб 
говорить – „відбулася покладання цілі [506]; О.К.Тіхоміров говорив – 
суб’єкт створив ціль [450]; Г.О.Балл та Є.І.Машбиць говорили 
найточніше, хоча говорили вони лише про одну вузьку галузь учбової 
діяльності – завдання прийняте (отже, згадаймо Роджерса – „впущене 
в себе, стало моїм у всій його повноті, і навіть, за умови можливого 
емоційного бар’єру). Чому ж важливо, щоб пройшла ця стадія пере-
живання (структурування), щоб відбулося прийняття? 

 В генетичній психології, нам здається, дослідження проблеми 
прийняття учбового завдання – один з найбільш цікавих і перспек-
тивних напрямів сучасних досліджень учбової діяльності (хоча, на 
жаль, не так уже й багато робіт тут здійснюється). Як уже зазна-
чалося, сам по собі факт прийняття учбового завдання означає 
принципову зміну психіки учня, і, в цілому, всього його як суб’єкта 
учбової діяльності (переживання призводить до появи нової струк-
тури). В цьому сенсі, дане явище уявляється ключовим, що, в цілому, 
усвідомлено психологами і привертає до себе дуже велику увагу. 
Процес прийняття учбового завдання, дійсно вивчається широко з 
точки зору теоретичної, експериментальної, але, на жаль, не генетич-
ної. Експериментальним шляхом відкриті явища довизначення і 
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перевизначення учбового завдання (Г.О.Балл [32], В.Т.Дорохіна [163], 
Ю.І.Машбиць [297], Г.В.Рєпкін [387] та ін.), і це – відкриття прин-
ципові, які мають емпіричний характер. В значній кількості робіт 
встановлені фактори, які впливають на процес прийняття завдання, 
однак і вони, дуже важливі самі по собі, не можуть допомогти пояс-
нити сутність даного ключового явища. В цих дослідженнях саме 
прийняття ніби виноситься за дужки. Дуже плідними є спроби 
теоретичного пояснення даного явища у „зв’язці” його з учбовою 
задачею, і особливо слід відзначити істотний крок Г.О.Балла, який 
ввів поняття „внутрішня учбова задача” і при його розробці ближче 
від усих, на наш погляд, підійшов до розуміння сутності процесу 
прийняття учбового завдання. 

В цілому, наша підвищена увага до даного акту цілком зро-
зуміла. Він є не лише значним кроком в актуалгенезі, а дійсною 
„одиницею” розвитку, причому „одиницею” складною, яка являє 
собою структурне утворення внутрішнього світу людини, складна 
єдність, у якій сходяться такі різні явища (процеси, властивості і 
стани), як „рівень актуального розвитку” і „зона найближчого роз-
витку”, мотиви і інтереси, цінності і смисли, досвід і здібності. 
„Сходиться” все це і втілюється у симультанному акті, який ми й 
називаємо прийняттям учбового завдання. Отже, це є одночасно акт 
(процес) і структура, адже сучасний погляд на природу структури: 
„структура – це процес, локалізований на певний час в просторі і часі” 
[214]. І це є – все – особистісний акт. 

Про те, як вирішується в межах генетичної психології проблема 
розвитку і існування особистості, ми будемо говорити в іншому місці. 
Тут тільки наведемо думку Л.С.Виготського, яка яскраво підкреслює 
принцип наступності і еволюційності підходу в даній галузі: 
„Культурні форми поведінки мають природнє коріння в натуральних 
формах, вони тисячами низок пов’язані з ними, вони виникають не 
інакше, як на основі цих останніх” [109, 131]. Ця наступність є 
принциповим явищем у вирішенні й нашої проблеми. 

Отже можна підвести деякі підсумки щодо досліджень в 
генетичній психології (звісно, з нашого кута зору). Нам здається цей 
шлях психології плідним і далеко не вичерпаним. Можна лише 
дивуватися, що практично всі дослідження тут велись і ведуться в 
галузі розвивального навчання (хіба мало інших галузей). При цьому 
генетична психологія, як ми її розуміємо, зовсім не виглядає обмеже-
ною, призначеною для однієї вузької галузі. Отже, необхідна методо-
логічна рефлексія. Застосування формуючого експерименту дозволи-
ло переконатися в тому, що, дійсно, експериментально-генетичний 
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метод дозволяє сформувати у суб’єкта учбової діяльності практично 
яку завгодно психічну структуру. Але це привело не до відповіді на 
питання „що розвивається?”, а до його своєрідного загострення: чи 
можна сказати, що те, що формується, і є те, що розвивається (без 
експериментального втручання). І це фундаментальне питання, 
нагадаємо, було поставлене ще Л.С.Виготським. 

Поки що генетична психологія відповіді на це питання не дає. 
Але існує шлях отримати відповіді: „Однією з найважливіших опор 
при перенесенні експериментальної схеми в дійсність є дані, отримані 
не експериментальним шляхом” [109, 130]. Тобто існує необхідність 
удосконалення методу. Нам здається, один із плідних варіантів пропо-
нує С.Д.Максименко, розробляючи генетико-моделюючий метод, 
який враховує те істотне, що особистість – складна психологічна 
система, що самоорганізується і саморозвивається [282]. Проблема 
загострюється ще й тим, що за своєю специфікою масовості і 
всеохоплюваності навчаючий формуючий експеримент – це не просто 
метод дослідження. Саме в силу навчаючого характеру він створює 
ніби „третю реальність”, забезпечуючи не просто вростання дитини в 
культуру, але абсолютно особливе вростання в абсолютно особливим 
способом штучно о-формлене культурне середовище („культура 
внутрі культури”). Залишається незрозумілим не лише те, як це 
співвідноситься з „природнім” навчанням і вихованням. Проблема 
має і моральну сторону, особливо якщо врахувати, що індивіду-
альність, взагалі-то, не приймається тут до уваги і співвідношення 
„наявний рівень розвитку – зона найближчого розвитку” кожної 
дитини, в формуючому дослідженні повністю ігнорується. 

Другий момент – частковий і стосується він більше власне 
педагогічного аспекту. В системі розвиваючого навчання роль вчи-
теля як і всієї педагогічної діяльності є абсолютно унікальною і зовсім 
незвичайною з точки зору масово існуючої традиційної педагогіки. На 
це звертав свого часу увагу В.В.Давидов [151]. Однак, в руслі цієї 
теорії практично немає досліджень за всі роки її існування, які б були 
присвячені аналізу проблем педагогічної діяльності саме в форму-
ючому експерименті. Лише деякі роботи Ш.О.Амонашвілі можна 
вважати такими, в котрих розробляється питання діяльності вчителя і 
спільної діяльності в системі розвивального навчання [12]. Вже дуже 
давно цікаві дані отримані в цьому напрямі, які стосуються форму-
вання перцепції учнів в міжособистісній взаємодії, використання 
мовлення вчителя як засобу організації учбової діяльності школярів, 
але, ясно, що це було лише початком, який, на жаль залишився майже 
без продовження. І у зв’язку з цим ми б хотіли звернути увагу на 
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роботу американського автора Дж.Верча, який емпірично показав, як 
в якості моделі педагогічного спілкування використовується „реци-
прокне навчання”, тобто діяльність вчителя, що полягає в тому, що 
він своїм висловлюванням задає учням засіб. 

Нехай нам закинуть, що ми аналізуємо давні дослідження, але то 
був найбільш активний період робіт в галузі генетичної психології, 
розвивального навчання, зокрема. Крім того, в подальшому майже всі 
дослідження були аналогічними і стосувалися різних незначних 
показників, що не могло нас тут зацікавити. А головне – ми ще раз 
стверджуємо, що напрям, покладений Виготським, далеко не реалі-
зований і „здатен” на серйозні принципові, якісні кроки. Скажімо, в 
сфері взаємодії учнів з учителем. Кардинальна відмінність вчителя, 
який спрямовано розвиває (тобто – прямо сприяє структуруванню 
внутрішнього світу дитини – переживанню) полягає в тому, що він 
повинен бути діалогічним – відкритим, приймаючим, чутливим (емпа-
тійним), конгруентним. Інакше, ні за який умов (при найретель-
нішому логіко-психологічному аналізі і відшуканні „направильнішої 
„клітинки”, успіху добитися неможливо: внутрішнє структурування 
(переживання) не відбувається без діалогу. Це, якщо наважитись на 
стиль класика, Виготський би назвав законом структурування 
внутрішнього світу. Отже, учень має пережити, а далеко не лише 
зрозуміти, те, з чого виникне нова структура. 

З іншого боку, не слід цуратися досягнень синергетики [напр., 
див.: 376; 152]. Ми повторимо: особистість – складна система зі знач-
ною нелінійністю, яка самоорганізується і саморозвивається. І втрути-
тися результативно і безконфліктно в цей процес зовсім не просто. 
Але можливо, знаючи закономірності даного процесу, скажімо те, що 
найбільш ефективними при цьому є слабкі, а не сильні, впливи, і що 
детермінує цей процес так званий „дивний аттрактор”, який грубо 
можна ототожнити з майбутнім людини (ретельний аналіз синергіч-
них аспектів становлення внутрішнього світу особистості буде 
зроблено в іншому місці). А звідси – оптимальна позиція дорослого 
біля такої особистості, що стає, проглядається чудово, але є вона 
надзвичайною і неочікуваною. І все ж таки, основний результат 
роботи дослідників в межах теорії Л.С.Виготського полягає в від-
критті механізму розвитку вищої психіки в експериментальних умо-
вах. Йдеться про опосередкування цього процесу культурним кон-
текстом. Об’єкт, який є продуктом людської діяльності (артефакт), 
являє собою „закодований” і згорнутий відбиток психіки не однієї 
людини, але буквально всього суспільства. В специфічній формі 
власної активності за діалогічної допомоги дорослого, дитина 
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„розкодовує”, „розгортає” і привласнює цю упредметнену психіку 
(розпредметнення), формуючи тим самим, свою власну. 

Вдалося показати, що витоки гетерогенності розвитку пов’язані, 
перш за все, з тим, що об’єкти привласнення зовсім не обмежекні нау-
ковими поняттями, навпаки, коло їх досить широке, і кожен з них, по-
своєму, включається у процес розвитку, визначаючи його різно-
плановість і унікальність. Ми вже показали, що відома і їх подальша 
„доля”: привласнені у якості засобів вирішення учбових задач, вони 
утворюють в психіці своєрідні структури, формуючи навколо себе 
стрункий і рухливий „ансамбль” психічних якостей – те, що Вигот-
ський в свій час назвав міжфункціональними психологічними 
системами. Іншими словами, фактично, доводиться існування одного 
з напрямів прояву людини як суб’єкта власного внутрішнього світу. 
Шлях цей, безумовно, найбільше „прив’язаний” до учіння, а отже до 
онтогенезу, і переважає в ті етапи життєвого шляху, коли дитина 
виступає ще й суб’єктом учіння. 

Наявність цих структур означає виникнення явища особистіс-
ного опосередкування учбової діяльності і, в цілому, феномен подвій-
ного опосередкування психічного розвитку. Тепер його опосеред-
ковує і культурний контекст (ззовні) і особистісний – струнка система 
психічних структур, а не проста сукупність розрізнених внутрішніх 
умов. Наступний крок, спрямований на більш глибоке розуміння 
психічного розвитку людини, на наш погляд, повинен бути пов’яза-
ний зі зміщенням уваги з застосування засобу на його створення*. 

В теорії Виготського, створення і використання суб’єктом 
засобу розуміється, як акт, спрямований на перетворення власних 
психологічних особливостей (структурно і функціонально), або 
психологічних особливостей іншої людини. Власне природа цього 
психологічного акту залишається невідомою, а отже, залишається 
невідомою й природа психічного розвитку, в тому числі і в частині 
структурування власного внутрішнього світу. Принаймні, емпіричний 
пошук дозволив нам виявити лише окрему потребу людини – 
„створити (мати) засіб для чогось”: описи тут абсолютно аналогічні 
описам будь-яких погребових станів. Можна зрозуміти критичну 
налаштованість деяких сучасних авторів відносно термінів „вищі” і 
„нижчі” психічні функції. Адже без знання психологічної природи 
акту створення психологічного засобу, терміни ці дійсно перет-
ворюються на „пусті абстракції”. Підкреслимо ще раз, все це 
                                                 
*
 В російській мові існують різні лексичні форми – застосування засобу (через засіб) 

називають „опосредованием”, а створення засобу, в тому числі і психологічного засобу 

– „опосредствованием”. На жаль, в українській мові такого розрізнення немає. 
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стосується саме створення засобу, а не явища опосередкування, 
оскільки механізм останнього є відомим, і ми точно знаємо, що цим 
процесом обумовлені вищі психічні функції. Більше того, можна 
впевнено сказати, що невдоволене зауваження А.В.Брушлінського 
(він не згоден, що натуральні функції теж не опосередковані куль-
турою просто „зависає” в повітрі, оскільки ніхто ніколи і не запере-
чував проти цього: звісно ж опосередковані, та ще й не тільки у 
людини. Натуральна психіка тварин (принаймні, домашніх), дуже 
яскраво опосередкована культурним контекстом, і про це гарно знає 
кожен любитель котів. Просто, тварини не створюють засобів (або, ми 
не знаємо про це). І в цьому вся справа. 

Яку ж реальність описує вираз: створення психологічного 
засобу? 

Перш за все, звертає на себе увагу те, що це є акт (акція, а не ре-
акція). Це є власна специфічна активність суб’єкта і як така охоплює 
практично всю психічну сферу людини (згадаймо: яка кількість думок 
мала бути у кафра, щоб записати повідомлення за допомогою 
зарубок! Додамо: не лише думок, але й об’єму пам’яті, ступеня уяви, 
почуття, бажання – адже тільки все це в єдності може втілитись в 
створення засобу! Це – дійсно, як мікрокосм людського життя!). 
Отже, створення засобу можна уявити як втілення власного внутріш-
нього світу в реальність. При цьому засіб може бути створений зовсім 
не обов’язково на основі матеріального культурного об’єкту. Він 
може бути умовним (термін Виготського), тобто власне інтелектуаль-
ним, образним або символічним. В цьому випадку використовується 
психологічний „матеріал” внутрішнього світу особистості, але акція 
обов’язково наявна і тут. Ми тепер бачимо, що фактично тут йдеться 
про створення складної рухливої психологічної структури (пере-
живання). 

Ми, в цілому, розглядаємо акт створення засобу, як складний 
вузол, при розв’язанні якого можна буде відповісти на цілу низку 
питань щодо особистості, що розвивається, а також і щодо соціуму та 
культури. Так, створення засобів, знаряддя поступово стає домі-
нантним у виробничій сфері. 

Психологію, звісно більше цікавить інше. Скажімо, будь-який 
об’єкт (в тому числі й ідеальний, і „суб’єктивований” – частину 
внутрішнього світу) можна зробити засобом. При цьому, засобом 
дуже різних, іноді, прямо протилежних дій. Це, безумовно підтвер-
джує ідею про полімодальність (амодальність) свідомості. Але – які 
механізми і що є детермінантою? Полімодальність свідомості дозво-
ляє побачити в об’єкті різні засоби різних процесів і реалізувати 
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побачене, або, навпаки нескінченність об’єкта, кінець кінцем визначає 
полімодальність свідомості? 

Існує цікаве питання – чому виявляється так, що людина на 
будь-якій (!) стадії онтогенезу виявляється здатною до створення 
засобу. Отже, фактично, ця здатність структурувати внутрішній світ 
не формується, вона виявляється заданою людині. Причому, в будь-
якому віці і будь-якій людині – навіть, сліпоглухонімій [420]. 

Звернімо увагу й на неможливість дослідження акту створення 
засобу (внутрішньої структури), в логіці причинності. Даний акт може 
відбутися, а може – ні, незалежно ні від чого, він – самопричинний. 
Його виникнення може сприяти або заважати, але не можна його 
гарантовано викликати – його чинники – внутрі системи, а не поза 
нею. Це зауваження, власне задає точку відліку у вивченні ключових 
переживань (термін Виготського) кожного індивіду, і взагалі 
індивідуальних відмінностей психіки і свідомості, індивідуальних 
варіантів розвитку. 

Підкреслимо спеціально, що йдеться про акт створення засобу. 
Отже мова про креативність і, в цілому, творче начало особистості. 
Формується новий, неочікуваний аспект вивчення творчості: створити 
засіб можна лише маючи високий рівень інтелектуальної активності, 
розвинену увагу, досвід, що рефлектується. Але як бути з тим, що 
дитина дійсно, в будь-який момент онтогенезу виявляється готовою 
до цього акту? Можна уявити собі, що продукт творчості (будь-який 
продукт, будь-якої творчої діяльності) є, перш за все, той самий засіб, 
за допомогою якого людина перетвює власну психіку, вибудовуючи ті 
структури, що в сукупності становлять вищу психіку. Тобто, для 
творця головним є прагнення перелаштовувати свій внутрішній світ, 
вибудовувати нові структури, які б забезпечили особистісне зрос-
тання, і, з іншого боку, гармонізували б взаємодію з оточуючим 
світом. Фактично, творчість це – створення засобу, крок для облашту-
вання внутрішнього і зовнішнього світу за законами краси (навіть в 
техніці, – відома фраза одного з провідних вітчизняних авіаконструк-
торів: „Некрасива модель – не полетить”). В такій постановці, всі 
елементи творчого процесу ніби знаходять своє місце, починаючи від 
внутрішньої вихідної творчої активності і закінчуючи суто індивіду-
альною природою даного явища (творчість як втілення індивідуаль-
ності). „Знаходить своє місце” і процес створення психологічного 
засобу: він є, в той же час, механізмом структурування внутрішнього 
світу людини! Звісно – ми лише намагаємося поставити проблему в 
ракурсі завдань нашої роботи. Однак, уявляється, підхід міг би бути 
доволі продуктивним. 
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Згадаємо класичну модель інструментального методу: ми 
ставимо перед дитиною задачу (стимул) і даємо їй третій елемент 
схеми („стимул – засіб”). Питання полягає в тому, чому дитина його 
приймає і що з нею („в ній”) при цьому відбувається? Адже вона 
насправді не усвідомлює ситуацію таким чином, що ось у неї 
проблеми з запам’ятовуванням і щоб їх подолати (і виконати завдан-
ня) треба використати даний елемент ситуації. Дитина, насправді, 
переживає протиріччя – напружене бажання здійснити акт і виконати 
задачу (якщо вона її прийняла), і, водночас, обмеженість ситуації для 
його здійснення. Починається вибудова адекватної внутрішньої 
структури. Ця внутрішня активність – структурування (переживання) 
показує, що для її завершення необхідним є акт створення засобу – а 
матеріал (той, що ми дали), виявляється тут, перед очима. Ми бачимо, 
що ситуація зовсім не обмежується когнітивними процесами і власне 
фактом виконання завдання. Вона, в дійсності, цілісна й особистісна, 
більше того – креативна. Адже є дві речі, які обов’язково треба 
врахувати: уже в цій елементарній ситуації ми відкриваємо у дитини 
здатність вийти за її межі (трансценденція), а інакше ніяк не 
зрозумієш, що треба приймати даний об’єкт і робити з нього засіб; 
крім того, тут наявна так звана здатність бачити ціле (всю задачну 
ситуацію) раніше його частин і „бачити правильно” (Е.Ільєнков). Але 
ж ця остання – є сутнісною творчою здібністю. 

Такий погляд відкриває нові проблеми. Зокрема, в галузі ціле 
покладання він перетворює „постулат на проблему” (якщо скорис-
татися термінологією Л.С.Виготського): якщо створення засобу є 
творчим актом, а покладання цілі – однією з його форм, то чи дійсно 
воно за своєю психологічною природою обмежено лише прийняттям 
завдання? Адже вже зараз видно, що це речі принципово різні. 

Зрозуміло, потрібні нові дослідження, але вибудовані на іншій 
методологічній основі, яка б відповідала природі явища, що вивча-
ється. Зокрема, акт створення (перш за все, засобу) є процесом 
симультанним. Про такі процеси дуже точно сказав М.К.Мамар-
дашвілі: „Процеси, в яких людина в принципі не може спіймати 
точку, де щось виникає. Вона завжди має справу з тим, що вже 
виникло... І кожного разу, як тільки ми зафіксувати якийсь процес 
становлення свідомості, вона вже не та, що ми зафіксували” [285, 75-
76]. Безумовно, це стосується не тільки (і ми б сказали – не стільки) 
свідомості, скільки акту створення структури, тобто – переживання. 
Зазначимо, що про ці особливості багато думав і писав російський 
психолог М.Л.Лопатін. При вивченні переживання він вважав необ-
хідним максимально звузити кругозір, „захистившись” від минулого і 
зосередившись тільки на поточному моменті. Але... „така задача, по 
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суті, не може бути виконана до кінця: теперішнє неутримно 
переходить в минуле і отже, на ньому не можна зосередитись як на 
такому: будь-який психічний акт, яким би нескладним і коротким він 
не був, обов’язково має якусь тривалість і, як наслідок для нашої 
свідомості в ньому обов’язково дані разом з теперішнім змістом і ті 
його моменти, що вже пройшли. Не можна сприйняти абсолютно 
миттєво” [259, 226-227]. Крім того, „психічні події в нас, за умови 
уваги до них з нашого боку, протікають зовсім інакше, ніж коли такої 
уваги немає” [259, 227]. І, як наслідок, – „в нашому внутрішньому 
світі, хоча він абсолютно відкритий нашій самосвідомості, далеко не 
все ясно для нас самих, не говорячи вже про інших; далеко не все 
вміщується в чіткі і визначені формули” [259, 230]. Ми не могли не 
привести цих довгих цитат, адже в них зосереджена практично вся 
проблематика сучасної психології (хоча написано це ще 1902 року). 
Утворення внутрішніх структур психіки повною мірою несе на собі 
вантаж лопатінських положень. В звичайних емпіричних досліджен-
нях (в тому числі і експериментально-генетичному) ми завжди 
„приходимо потім, коли все вже відбулося”. Чи можна дослідити 
процес? В цій роботі ми намагаємося це зробити. Використовуються 
такі методи як моделювання, аналіз висловлювань, психотерапевтичні 
спостереження та бесіди і інше. Але рішення цієї складної і макси-
мально невизначеної задачі (дослідження психологічного механізму 
створення структур внутрішнього світу) передбачає вихід далеко за 
межі педагогічної психології. 

Слід враховувати при цьому і глобальну проблему, яка 
обов’язково „чіпається” (вона гарно експлікована в давній дискусії 
В.М.Мясіщева і С.Л.Рубінштейна): якщо психічне життя, функціону-
вання складної системи з високим ступенем не лінійності – особис-
тості, є постійний плин, то звідки і як утворюються постійні риси, 
тривалі стани і т. ін. Ми можемо зараз висловити лише припущення: 
рухливість, плинність змістовних одиниць особистості є умовою її 
стабільності, в цілому. І звідси вже, від цілісної стабільності беруть 
початок стійкі риси, властивості, стани. Звісно, тут треба вивчати 
механізми. 

В цілому нам здається, що дослідження психологічних механізмів 
створення психологічних засобів може бути досить продуктивним у 
плані вирішення численних генетико-психологічних проблем. 

І перш за все це стосується проблем психології становлення 
особистості. Опосередковування може задавати своєрідну „точку 
відліку”: сконцентрованість у акті створення психологічного засобу 
індивідуального досвіду, уявлень про майбутнє (своєрідна антиципація), 
численних впливів соціального оточення і, головне, реальна спрямо-
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ваність цього акту на себе – все це передбачає, як мінімум, наявність 
цілісного утворення, що саморозвивається – людської особистості. 

Існує, однак, неочікуваний і парадоксальний поворот. Створення 
психологічного засобу дійсно є фактом фундаментальним. Але що було 
і що могло б бути далі? Коротенький погляд з аспекту соціально-
історичного – перед вами. 

Кризові явища в сучасному суспільстві є безумовними, хоча, 
деякою мірою, і парадоксальними. З одного боку – безумовний прогрес 
людства як в науковій, так і в економічній сфері: оволодіння атомною 
енергією, створення справжньої віртуальної дійсності, завдяки бур-
хливому розвитку інформаційних технологій, підвищення комфортності 
життя, перемога над величезною кількістю хвороб... А з іншого боку – 
просто-таки вражаючі цифри самогубств, алкоголізму, наркоманії, 
злочинності і загальне й різке падіння рівня освіченості. При вира-
женому інтересі до мистецтва – абсолютний занепад смаку і пере-
ведення творів митців у виключно грошову площину. Слід додати – 
практичне знищення природи Землі, величезні маси людей, що 
потерпають голод і розвиток нових, більш експансивних і небезпечних 
форм соматичних і психічних хвороб... руйнацію інституту шлюбу. 
Люди не стають кращими і щасливішими в умовах беззаперечного на-
уково-технічного прогресу. Навіть... багаті люди, адже за деякими 
надійними результатами масових опитувань, на просте питання: „Чи 
відчуваєте Ви себе щасливими”, майже 70% багатих і бідних людей 
відповідають „ні”. Причому відповідають однаково впевнено. 

В чому причина кризи? На наш погляд, основним є „одно 
векторний”, а отже – частковий розвиток соціуму і, безумовно, куль-
тури, в цілому. Ми маємо на увазі не накопичення („мати” чи „бути” – 
ця дихотомія Е.Фромма, безумовно, дуже глибока й змістовна, але не 
достатня). Все глибше й набагато давніше... Якщо охопити поглядом всі 
досягнення прогресу, можна побачити дуже цікаву річ – все це засоби 
для чогось... Перші людські кроки людини, які, як вважають, полягали в 
тому, що вона створила засіб, і які були оспівані (і це була справжня ода 
праці) дійсно були принциповими. Але, кінець кінцем, вони зіграли й 
злий жарт – людина тільки так стала бачити життя. Адже засіб – лише 
„пристосування” для чогось. І оце „для чогось” поступово стало зникати 
з обрію ясного усвідомлення. Адже дуже складними і важливими 
видавалися самі засоби. Вся промисловість (в цілому – економіка), вся 
політика, юриспруденція, а найгірше – медицина і освіта стали присвя-
чені виготовленню засобів. Сформувалася своєрідна домінанта -людина, 
перш за все і у всьому бачить засіб, забуваючи, що це – лише невеличка 
частина життя, адже головне – для чого цей засіб. Це „для чого” – 
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збіднюється, втрачається і людина стає поверховою і частковою: вона 
поглинається засобом. Звідси – розчарування: адже за засобом, тільки 
здавалося, що є щось важливе, а насправді там вже нічого немає, та й 
людина часто вже – виснажена! Ланцюжок: робітник працює на заводі, 
створюючи засіб не-відомо-чого (машину, станок, кусок металу, ракету, 
стіл, комп’ютер – не важливо...) і він заробляє гроші = засіб для того, 
щоб купити квартиру (засіб комфорту), одягтися (засіб) поїсти й випити 
(засіб), поїхати відпочити (засіб). Цей погляд, ця домінанта стає 
панівною і єдиною. І за цим вже нічого нема. Так я втрачаю себе, красу, 
любов, дружбу, фактично, втрачаю життя... 

Не даремно люди б’ються над найважливішими (з їх точок зору): 
створити універсальні (на все життя) засоби: робота-андроіда (засіб 
вирішувати всі їх проблеми), ракети (засіб відкрити інше поле... за-
собів), універсальні ліки (засіб комфорту і безсмертя) іноді – 
універсальну зброю (теж – засіб). 

Вся ця картина, фактично, те саме, що являв собою пошук 
філософського каменю. Отже в якомусь важливому сенсі, людство так і 
не пішло далі середньовіччя. 

Найважливіше тут те, що інша людина теж стає тільки й виключно 
засобом – збагачення, отримання продукту, кар’єрного зростання, 
постачальник задоволення, а то й запасних „частин” – органів. І оціню-
ється вона теж виключно як засіб і якщо виникають збої – викидається 
як непотріб... Проблема однак має важливий зворотній бік – той, хто 
використовує – по-перше, є для когось теж засобом… Але не це 
головне. В діаді, де він використовує іншого як засіб – йому лише 
здається, що він – хазяїн положення. Адже його частковість ще більш 
яскрава і помітна (раб і рабовласник). 

Здається, в цілому, що не накопичення і не егоїзм в витоках кризи: 
ці явища вторинні. Головне – бачення засобу і тільки засобу, у всьому... 

В теорії А.Адлера є поняття „фіктивний фіналізм”, яке дуже 
підходить за своїм відпочатковим смислом, для пояснення картини, яка 
зображена: саме створення засобу стало метою діяльності людини (чи 
не правда – „своєрідне” відношення в системі „мета-засіб”?). Але ця 
мета виявляється фікцією, тому що за нею повинно народитися дійсне 
поле прикладання людських сил. А воно не розростається, а звужується, 
поглинається засобом. З іншого боку мета, наприклад, створити уні-
кальний засіб (будь-чого) і після того стане все гаразд (настане світле 
майбутнє) – виявляється, точно за Адлером, фіктивним фіналом, адже 
життя продовжується і надія розсипається... 

В літературі (зокрема, К.-Г.Юнг, Е.Фромм) приводиться думка 
щодо принципової різниці розвитку цивілізації (культури) СХОДУ і 
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ЗАХОДУ. Західна культура називається „екстравертованою” і проти-
ставляється Східній, „інтровертованій” культурі. Власне, описане вище, 
– про західну цивілізацію. Уявляється, вірніше, представляється, що на 
Сході всі основні механізми і напрямки розвивалися в протилежному 
варіанті: поглиблення, увага до внутрішніх переживань, робота над 
собою і т. ін. Власне, в цих ідеях відображена підсилена увага і певна 
міфологізація східних шкіл (релігійних: зокрема, йоги і т. ін.). Однак, ми 
чітко бачимо, що азіатський, власне, східний світ не просто теж 
вражений кризою, але, головне – це одна й та сама криза. Адже напрям 
соціального прогресу тут той самий – найбільш розвиненими є країни з 
досконалою економікою, тобто – створення засобу знову-таки покла-
дено в „голову кута”. Інший аспект вказує на поверховість і помил-
ковість розділення Східних і Західних культур по лінії „екстраверсії-
інтроверсії”: дійсно, достатньо довгий час східні країни відставали від 
західних за критерієм створення і вдосконалення засобів. Вважається 
чомусь, що причиною є те, що в час, коли європейці створювали ма-
шини (засоби), азіати поголовно особистісно-зростали, шукали нірвану. 
Але, придивімось, чи так це?... Які жорстокі, варварсько-нелюдські 
форми мала експлуатація іншої людини на Сході... не те, що раб – 
підлеглий просто не вважався людиною. Жорстокість, холодна, близька 
до нелюдськості, якось не пов’язана з особистісним зростанням... То 
якщо й шукати відмінності в русі до сучасної кризи, між Заходом і 
Сходом, слід, мабуть, з’ясувати, що на відміну від заходу (де в засоби 
перетворювалось, все ж таки, головним чином, довкілля) на Сході таким 
засобом все більше ставала й стає інша людина. 

В усякому разі, коріння руху до сучасної кризи усіх цивілізацій 
однакові: „звуження” свідомості до прагматизму, коли, як писав 
С.Л.Рубінштейн, все перетворюється і розглядається лише як щось 
функціональне, штучне, засіб для чогось. І... фіктивний фіналізм – ве-
лике обдурення людиною самої себе. Так сформувався світогляд сучас-
ної людини: погляд на світ як на набір матеріалу, з якого можна й треба 
зробити засоби.      

Наведені тут дві позиції (одна – більш розгорнуто, інша – лако-
нічно), як бачимо, виявляються абсолютно протилежними, антиноміч-
ними. Водночас, обидві – відповідають дійсності. Тож, подальше зав-
дання – організація „діалогу ідей”: як сталося, що розгортання дійсно 
фундаментального механізму опосередковування, ключового для 
людської психіки, призвело до сумних наслідків самого носія цього 
механізму – людської особистості? Можливо, треба починати з 
особистості… 
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3.2. Розвиток особистості як наукова проблема 
 
Вихідні методологеми генетичної психології визначають 

магістральні лінії дослідження психології особистості і центральні 
питання: „як виникає особистість?”, „якими є психологічні механізми її 
існування і розвитку?”. Відповідь на перше питання полягає в тому, що 
особистість створюється, і отже вона є – твір. Це зовсім особливий твір, 
що все життя перебуває у власному становленні. Він продовжує 
створювати себе, ускладнювати (або – спрощувати), самореалізову-
ватись, вдосконалюватись. Він само-існує. І в цьому сенсі, особистість є 
власним автором. Але справжнє диво полягає в тому, що особистість є 
не лише автором себе-як-твору: вона потенційно і актуально є автором 
іншої, нової особистості – людської дитини. Цей абсолютно унікальний 
акт співтворчості двох особистостей, двох люблячих людей і є дійсним 
началом... 

Ця теза суперечить вихідному положенню вітчизняної психології 
щодо онтогенезу особистості, яке було втілено в назву статті 
О.М.Леонтьєва: „Начало личности – поступок”, і дало поштовх цілому 
напряму української „психології вчинку”. Вчинок, якщо його брати в 
розумінні О.М.Леонтьєва і В.А.Роменця ніколи не може бути „началом 
особистості», оскільки для того, щоб його здійснити треба вже бути 
особистістю: усвідомлювати власне „Я”, усвідомлювати „Я Іншого” і 
якось ставитись до нього. 

Началом особистості є не вчинок, ним є любов. „Без любові, – 
говорить П.Флоренський, – особистість розсипається в дрібність психо-
логічних елементів і моментів. Любов – зв’язок особистості” [465, 173]. 
Любов об’єднує і, власне, створює особистість, завдяки тому, що не дає 
людині зосередитись на власному „Я”, а концентрує, втілює її в інше 
„Я”, тим самим забезпечуючи існування і розвиток себе як цілісності. 
О.Ф.Лосєв відзначав, що головними прагненнями особистості є абсо-
лютне самоствердження, внутрішня свобода, цілісність і гармонійність. 
„Вона бажає існувати так, як існують боги, що споглядають безкінечний 
світ і розумну тишу свого, ні від чого не залежного, світлого буття” 
[261, 155]. І це існування стає можливим в любові. Лосєв продовжує: „І 
ось, коли чуттєва і строкато-випадкова історія особистості, зануреної у 
відносне, напівтемне, безсиле і хворобливе існування, раптом прихо-
дить до події, в якій виявляється ця відпочаткова і укорінена, світла 
призначеність особистості, пригадується втрачений всезагальний стан і 
тим долається стомлююча порожнеча і строкатий гамір емпірії – тоді це 
означає, що твориться диво [261, 155]. Любов, її переживання і її 
прагнення і є цим дійсним дивом. Р.Мей зазначає, що любов несе в собі 
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невимірювану психологічну енергію. І це є найбільш могутня сила для 
здійснення впливу і трансформації особистості [300, 81]. 

Творча природа особистості і її існування як співіснування під-
креслювалась М.Бердяєвим. Він вважав, що особистість не є субстан-
цією, а являє собою творчій акт і є незмінною в процесі зміни. В осо-
бистості ціле передує частинам і не є чимось самовичерпним, егоцент-
ричним: вона переходить в дещо інше, ніж вона сама, в інше „ти” і так 
продовжується, реалізуючи всезагальний зміст, який являє собою 
конкретне життя [49]. 

Сучасна психологія на диво мало уваги приділяє дослідженню 
любові, натомість зосереджуючись на вивченні деструктивних потреб і 
якостей людини, хоча Г.Олпорт підкреслює, що „аффіліативні бажання 
є необхідним підґрунтям людського життя” [333, 117]. Психологія вияв-
ляється просто неготовою до вивчення явищ такого рівня складності і 
всеохоплюваності якою є любов, але це не означає, що дані явища не 
треба вивчати. 

В любові Е.Фромм вбачає найбільш радикальний і, фактично, 
єдиний належний вихід людини із деструктивності, відчуженості і 
ізольованості. Але що ж являє собою любов? Звернімось до думок 
Е.Фромма. Любов, пише він, це „пристрасне прагнення до єдності з 
іншою людиною, сильніше за всі інші прагнення людини. Це – 
найголовніша пристрасть, це сила, яка з’єднує в єдине ціле сім’ю, клан, 
суспільство, весь людський рід” [483, 109]. Виділяються, фактично, дві 
протилежні форми любові – пасивна („любов–злиття”) і активна, 
діяльна. Остання є , власне, тим, що ми називаємо любов’ю як такою. 
Фромм пише: „На противагу симбіотичному зв’язку зріла (діяльна) 
любов є зв’язок, що передбачає збереження цілісності особистості, її 
індивідуальності” [483, 111]. Це дуже суттєвий для нас момент – статус 
особистостей в любовних стосунках. Його досить ретельно проана-
лізував Ж.–П.Сартр, до якого ми звернемось трохи пізніше. 

Справжня любов це діяльна активність, а не пасивний ефект, це 
перебування в певному стані, а не „впадання” в нього. „Найбільш 
загальне визначення активного характеру любові, – зазначає Фромм, – 
можна сформулювати так: любити означає перш за все давати, а не 
отримувати” [483, 113]. Тут – центральний момент і доволі тонкий 
нюанс. Оце „давати” зовсім не означає „віддавати” в смислі – жертву-
вати, залишатися без чогось, терпіти збитки etc. Лише люди, самі 
орієнтовані виключно на отримання, так розуміють, що означає 
„давати”. Така орієнтація заперечує любов, зводить її до обміну: „віддав 
– отримав”. Зовсім інше має на увазі Фромм: для особистості, яка є 
продуктивною, цілісною і відкритою, „давати” означає виявляти власну 
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силу, дарувати іншій людині себе, свій світ і ... ставати при цьому ще 
більш збагаченим, завершеним, сильним. Слід зазначити, що цей нюанс 
дуже часто не береться до уваги, і саме через це теоретичні погляди 
Е.Фромма і критикуються, і розуміються дещо спрощено-вульгарно. 
Виходить, що читачу самому слід подолати споживацько-товарну 
орієнтацію, щоб зрозуміти. Любити, даючи, не може людина незріла, 
залежна, не вільна, спрощена: адже „давати” може лише багата людина, 
з різноманітним і складним внутрішнім світом. В любові людина не 
лише віддає, але й „дає” найбільш дороге, що в неї є: вона дає життя. І 
це – не метафора. Любити – означає дарувати своє життя і народжувати 
нове життя. „Коли двоє віддають, дещо народжується, і тоді обидва 
вдячні за нове життя, яке народилося для них обох” [483, 115]. Дуже 
часто ця фраза сприймається доволі абстрактно. Нам хочеться 
ризикнути і зазначити – вона є буквальною, коли мова йде про статеву, 
еротичну любов. Ми даємо коханій людині своє тіло, свою душу, себе. 
Вона вдячно приймає цей дар, і дає нам своє життя. І ця зустріч двох 
відданих, подарованих існувань має завершуватися появою нового 
життя (не в смислі нового забарвлення нашого з нею спільного життя. А 
в прямому смислі – має народитися нове життя, нова людина). І саме 
тому любов є творчість. Отже, закономірно–продуктивним завершен-
ням еротичної любові має бути поява нової істоти, твору, в якому 
відпочатково втілена любов як нужда жити і продовжуватися. Саме 
тому, скажімо, О.Ф.Лосєв, називає особистість дивом. 

Але так любити, цілком слушно вважає Е.Фромм, може далеко не 
кожна людина. Така любов „передбачає, що особистість повинна сфор-
мувати в себе переважну установку на плідну діяльність, подолавши 
залежність, самозакоханість, схильність до накопичування і до маніпу-
лювання іншими” [483, 115]. Людина повинна повірити у власні сили, 
бути самодостатньою у досягненні мети. І крім того, що любити – 
означає завжди віддавати, „це завжди означає також піклуватися, нести 
відповідальність, поважати і знати... це найважливіші риси любові, 
притаманні всім її формам”. Тепер зрозуміло, що по-справжньому 
любити здатна лише зріла, відкрита і продуктивна особистість. Але 
чому ж тоді ми вважаємо любов початком особистості? Ми можемо 
підсилити тезу: любов є не просто початком особистості, вона існує 
раніше особистості, і вона породжує (визначає, детермінує) процес її 
створення (як дива). 

Любов є, якщо вживати терміни А.Маслоу, однією з форм і 
напрямів самоактуалізації особистості. Тобто в переживанні любові 
людина стає „тим, ким вона може стати”. Тут говориться про, так звану, 
буттєву любов (Б-любов), яка принципово відрізняється від любові 
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дефіцітарної (Д-любові). В цілому, ці два типи любові, що їх виділяє 
Маслоу, є аналогічними класифікації Е.Фромма. Однак А.Маслоу 
розглядає цікаве явище, що дуже важливе для нашого дослідження. 
Йдеться про „вершинні переживання”. Повне розкриття і піднесення, 
пік творчої активності, споглядальності, відвертості і напруження 
емоційного стану – так можна описати це явище. „Вершинні пережи-
вання” притаманні виключно буттєвій любові, і от які вони мають 
ключові характеристики. По-перше, змінюється сприйняття об’єкта 
любові (в нашому випадку мова йтиме про кохану людину, оскільки нас 
цікавить любов до людини протилежної статі). „При любовних пережи-
ваннях, – зазначає А.Маслоу, – цілком можливо настільки „розчи-
ниться” в об’єкті, що наше „Я” зникає в буквальному смислі” [296, 111]. 
Ми можемо говорити, навіть, про ототожнення сприймаючого і об’єкта 
сприймання, про їхнє повне з’єднання в новій і вищій цілісності, в 
надскладно організованій метасистемі. І тоді народжується нова якість – 
нова істота. По-друге, в „вершинному переживанні” любові змінюється 
самосприйняття особистості. Згідно точки зору Е.Фромма, відбувається 
діяльне (і „давальне”!) проникнення в іншу істоту. Потяг до пізнання 
задовольняється шляхом з’єднання. „В з’єднанні я пізнаю тебе, я пізнаю 
себе... я пізнаю таємницю всього живого єдино можливим для людини 
способом – переживаючи це з’єднання, а не шляхом міркування” [483, 
119]. Отже, в любові я пізнаю (відкриваю) і – вивільняю, допускаю до 
активного життя зовсім іншого себе, такого, що до даного переживання 
був невідомим мені самому. І це є вивільнення життєвої енергії моєї 
вихідної невичерпної жаги. А.Маслоу пише з цього приводу: „під час 
пікових переживань люди найбільш тотожні самим собі, ближче всього 
до свого істинного „Я” і найбільш неповторні” [296, 139]. 

По-третє, вершинне переживання любові є тим, що в сучасній 
психології дістало назву „переживання потоку”. Людину підхоплює і 
захоплює плин самого життя, зникають як такі цілі, прагнення, 
властивості і передбачення – все підкоряється течії, руху, який сам по 
собі стає найважливішим, найсуттєвішим. В ньому виявляється сенс 
існування, який стає легко й безпосередньо сприйнятим. Людина не 
контролює плин, не контролює себе в ньому – вона захоплено існує. Ми 
могли б сказати, що потік, плин пікового любовного переживання являє 
собою той рідкісний момент в житті людини, коли відпочаткова потреба 
по-справжньому заявляє про себе, коли вона стає сильнішою за 
особистість, сильнішою за все, що є в цьому світі, коли вона – веде. 

Четверта характеристика пікового переживання підкреслює його 
творчу природу: це переживання є інсайт в його чистому, так би 
мовити, вигляді. Світ з його константами і умовностями буквально 
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зникає, оскільки закохані в спільному піковому переживанні створюють 
на короткий час свій особливий, неповторний світ, в якому не діють не 
лише соціальні, але й природні закони, натомість діють свої унікальні 
закони любові. Вони створюють новий світ, нових себе, нове життя. І як 
найбільш напружена, відкрита й відверта точка пікового переживання 
виникає нова істота, людська дитина. 

...Ми повинні зробити відступ і обговорити дві речі, які є дуже 
важливими для того, щоб нас правильно зрозуміли читачі. Перша з них 
є частковою, і стосується вона необхідності чіткого розмежування 
вершинного переживання любові і переживання оргазму (оскільки мова 
йде про еротичну любов). На цьому розрізненні жорстко наполягав і 
А.Маслоу. Ці два переживання об’єднує їх приналежність до сексу-
ального контакту. Але це об’єднання дуже зовнішнє. Про такого типу 
об’єднання, свого часу, Л.С.Виготський сказав, що є поведінкові прояви 
або внутрішні відчуття, які здаються дуже схожими, але за механізмами 
виникнення і психологічним змістом вони знаходяться дуже „далеко” 
одне від одного, оскільки входять до складу принципово різних між-
функціональних психологічних систем. За своїм походженням вер-
шинне переживання є особливою формою продовження плину буттєвої 
любові. Підкреслимо – продовженням і підсиленням, а не завершенням і 
розрядженням напруги. (Е.Фромм, критикуючи теорію еротичної 
любові З.Фрейда, цілком вірно зазначив, що сутнісною потребою 
любові є з’єднання, а не розрядження напруги, як це вважав Фрейд 
[483]). Відпочаткова, біосоціальна за своєю природою, нужда породжує 
любов, як реалізацію двох укорінених в ній потреб – у повному 
з’єднанні з коханою людиною і породженні свого продовження – нової 
істоти. Це – домінантні, „смислостворюючі” мотиви, і вони не є 
„дефіцитарними”, тобто не зникають при своїй реалізації. Остання, до 
речі, й неможлива, адже процес проникнення в іншого, осягнення його, 
процес створення нового життя є, насправді, нескінченим (у всякому 
випадку, він є набагато тривалішим за життя однієї людини). Саме 
момент дискретного задоволення цих двох мотивів у вершинному 
переживанні і зумовлює його, забарвлює, затоплює його. І якщо вже 
мова йде про статевий акт як „операціональний аспект” даного пере-
живання, то розрядження напруги дійсно викликає додаткове відчуття 
психофізіологічної насолоди, до кінця гармонізуючи і, на даному етапі, 
завершуючи переживання. Оця „додатковість” оргазму, насправді, дуже 
гарно помічається людьми, що люблять одне одного по-справжньому, 
тобто – буттєво (А.Маслоу) або діяльно (Е.Фромм). Результати 
опитувань, що проводив А. Маслоу [296] і деякі наші емпіричні дані 
підтверджують це. 
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В житті людини, однак, може статися й таке, що сам по собі 
оргазм, як зняття напруги і задоволення від цього, може „створити 
власну міжфункціональну систему”, зайнявши в ній провідне місце. 
Але це вже – зовсім не про любов, і ми ще матимемо змогу пого-
ворити про це. 

Другий момент стосується стилю викладення матеріалу. В так 
званій „власне науковій” психології стало звичним критикувати тексти 
А.Маслоу і Е.Фромма за їхню метафоричність, за відсутність жорсткої 
парадигмальної логіки, за неможливість „науково” веріфікувати ті 
факти про які вони пишуть. Віддаючи звіт в тому, що наше викладення 
дуже схоже за стилем на стиль вказаних авторів, ми мусимо зазначити 
таке. Просте зведення складних мета-явищ до окремих розрізнених 
елементів за допомогою математичної логіки зовсім не означає їхнього 
кращого розуміння і осягнення. Про такі дослідження великий Гете 
сказав вустами Мефістофеля: 

Во всем подслушать жизнь стремясь, 

Спешат явленья обездушить, 

Забыв, что если в них нарушить 

Одушевляющую связь, 

То больше нечего и слушать [136]. 

Якщо сучасна психологія вважає об’єктивним знанням те, що 
виникає в результаті узагальнення емпіричних фактів, які, в свою чергу, 
являють собою певні відповіді людини на штучні стимули, створювані 
дослідником, то, безумовно, роботи Маслоу, Фромма і подібні до них – 
не відносяться до такого знання. Звісно, що не лише недоречно, але й ні 
в якому разі не можна вивчати такі явища, як особистість або любов 
вказаним способом. Але ж як бути? Щоб зберегти свою приналежність 
до „справжньої науки” слід... замінити слова. Так, ті звичайні і зрозу-
мілі, красиві слова, які описують ці явища і ідеї, з ними пов’язані, треба 
замінити словами сухими „науковоподібними”: „любов як корелят 
„чогось там” – таке формулювання більше до вподоби. Але якщо виз-
нати вказані вище стилі не науковими (тобто – феноменологічними, 
метафоричними, міфічними), а останній тип – науковим, то що ми 
маємо? О.Ф.Лосєв про це сказав так: „Коли „наука” руйнує міф, то це 
означає лише те, що одна міфологія бореться з іншою міфологією” 
[261, 33]. Фактично, для такої „науки” дійсно потрібна лише власна гі-
потеза і все, тобто це і є цілісна міфологема дослідника, що „одяг-
неться” ним на певну область дійсності і дасть нові абстрактні терміни. 

Цю проблему цікаво і яскраво висвітлив Сартр. На його думку, 
якщо розглядати людину, „як таку, яку можна проаналізувати і „при-
вести” до первинних даних, визначити її мотиви (або бажання), бачити в 
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ній суб’єкта як власність об’єкта”, то легко закінчити тим, що розробити 
захоплюючу систему субстанцій, які потім зможемо назвати механіз-
мами, динамізмами, паттернами etc. Але виникає ділемма, оскільки 
людське існування стало „чимось схожим на аморфну глину, яка може 
приймати бажання пасивно, або може бути зведена до простої зв’язки 
всіх цих неподоланних драйвів чи тенденцій. В будь-якому випадку 
людина зникає. Ми більше не можемо відшукати того, з ким відбувся 
той чи інший досвід” [412, 143]. 

Ми намагаємось відійти від традиції, що склалась мало не з 
середньовіччя, і спробувати провести аналіз не за постулатами, а за 
критеріями, адекватними об’єкту дослідження. Генетико-моделюючий 
аналіз дозволяє з’єднати онтогенез і творчість: виявляється, що 
реальною силою, яка створює особистість і визначає її існування є лю-
бов двох людей. Розкриття специфіки цього надскладного процесу не 
може відбуватися в логіці і термінології редукції, оскільки тоді ми 
втрачаємо сутність явища. З іншого боку, принцип рефлексивного 
релятивізму означає, що знання, отримані про такого рівня складності 
системи ніколи не можуть бути однозначними і кінцевими. 

Тепер ми можемо продовжити наш аналіз. Дослідження вершин-
них переживань може призвести до формування уявлення про наявність 
в межах буттєвої любові своєрідних „спалахів”, чуттєвих загострень, які 
змінюються більш спокійним плином життя людей поруч. Така логіка 
можлива, якщо дивитися на явище з боку поведінки і переживань 
людини, і якщо врахувати, що психофізіологічно „спалах” завжди 
повинен минути, що він дуже «енергоємкий” і має відбутися відпочинок 
і поповнення енергії, яка витрачена, щоб не було зриву. Однак все це – 
лише уявлення. Біо– і психоенергетика любові залишаються невідо-
мими, і ніщо не заважає нам говорити про її складний і взаємозбага-
чувальний характер, адже „давання” означає, водночас, і „отримання”. 
Якщо спробувати подивитися на цей процес з точки зору... самої 
любові, виявиться, що дискретність протікання, насправді, не відповідає 
її природі. Це є онтологічний стан існування особистості, стан як 
особливе забарвлення життя і пов’язаних з ним переживань, і стан як 
постійний плин цього життя. Це, іншими словами (використовуючи 
термінологію А.Маслоу) є постійне і плинне вершинне переживання як 
ознака існування. Інша річ, що внутрі цього плину можливі емоційні 
спалахи і заспокоєння – адже „внутрі цього плину” – продовжується 
звичайне життя звичайної людини. Психологія любові не є, власне 
психологією почуття, яке виникає, триває і зникає час від часу. Це – 
психологія воління буття поруч з коханою людиною. 
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Психологічні особливості (параметри) буттєвої любові, що на них 
вказують і Е.Фромм, і А.Маслоу і інші дослідники даного явища, 
насправді не так і багато можуть сказати про сутність цього людського 
дива. Евристичність тут буде визначатися охопленням у дослідженні 
динаміки – виникнення, існування, розвитку любові. 

Так, уже зазначалося принципово своєрідне пізнання людьми один 
одного, якщо вони люблять. Цей феномен привертає увагу багатьох 
вчених. Так, Р.Мей зазначає: „Зустріч з існуванням іншої людини 
(любов) містить в собі силу, яка може викликати сильне потрясіння 
людини і викликати в ній сплеск тривоги. Але вона може бути і джере-
лом радості” [300, 143]. Можна зазначити, що навіть етимологічний 
зв’язок між словами „пізнати” і „любити” є дуже тісним. В давньо-
грецькій і давньоєврейській мовах дієслово „пізнати” одночасно 
означало „мати сексуальний зв’язок”. Серйозний матеріал в цьому плані 
можна знайти в релігійних текстах: „Авраам пізнав свою дружину і вона 
зачала”... – таких висловів дуже багато в Біблейських текстах. Все це 
може означати, що по-справжньому знати іншу людину, так само, як і 
любити її означає спільноту, творчо-діалогічну участь в житті цієї 
людини. Екзистенціальний психолог Л.Бінсвангер називає це „дуальним 
модусом”: „щоб зуміти зрозуміти іншого, людина в крайньому разі 
повинна бути готовою любити його” [56, 143]. Чому ж пізнання іншого 
в любові набуває нових якостей і стає безмежним за ступенем про-
никнення в таїнство особистості (тобто – воно стає адекватним її дій-
сній безмежності)? Звернемо увагу на такий факт: в коханій людині ми 
бачимо риси, яких не помічали раніше, про наявність яких не знає ні 
вона сама, ні оточуючі. В чому причина цього? Нам відповідають, що це 
ми наділяємо кохану гарними рисами, створюємо їх під впливом 
почуття і бажання. Але чи це обов’язково так? Можливо, це той онто-
логічний стан, який викликаний любов’ю, і який є, насправді, найбільш 
виправданим і найбільш природно-відповідним станом людини (саме 
для нього вона й створювалась!), цей стан вперше і востаннє, остаточно 
відкриває нас один одному, відкриває саму сутність нашу, саме єство. 
Ми не створюємо його, а бачимо, очима, не затьмареними жагою, а 
просвітленими чистою нуждою буття. Як виникає це явище? Людська 
істота, в дійсності, довго готується до нього. Потенційно, вона виявля-
ється підготовленою до цього „осяяння” з самого початку існування, ще 
будучи маленькою клітинкою, яка, водночас, є твором двох закоханих і 
опредметненням їх нужди до буття, їх любові. В цій клітині є не просто 
складні хімічні речовини і біоструктури – в ній – втілення віковічного 
досвіду існування людини як соціальної істоти, тобто такої, що, за 
визначенням, є твором і творцем любові і життя. (Те, що ми поки що не 
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знаємо, в яких конкретних формах існує цей відбиток-втілення, зовсім 
не означає його відсутності, а означає лише, що їх треба шукати і 
знаходити). Тобто любов, вже є в цій істоті, яка ще тільки почалася. 
Весь період пренатального розвитку – досвід любові-відкритості, захи-
щеності, комфортності і зростання (звісно, ніхто тут не говорить про 
свідомість і взагалі вищу психіку – йдеться про те, що відбувається в 
дійсності). Дитина в пренатальній фазі повністю відкрита і повністю 
захищена любов’ю матері і батька, любов якого захищає матір і, опосе-
редковано, її плід, їхній спільний твір. Щоб там не говорити і на яких 
позиціях не знаходитись, але набувається досвід і він є любов. Так 
з’єднується любов поколінь, втілена в дитину на рівні „соціальної спад-
ковості” (вираз П.П.Блонського) і любов-реалія, як особлива побудова 
біосоціальних стосунків. Суттєвим етапом є сам по собі акт народ-
ження. Психологія і про це знає дуже мало, за винятком того, що 
„перехід” дитини в світ є травмуючим (хоча й це доволі проблематично: 
так, мабуть повинно бути, думаємо ми, адже дуже вже відрізняється 
середовище, ну, звісно, і прилади можуть зафіксувати відповідні веге-
тативні реакції. Але це все – не психологія). Між тим, не треба й 
спеціальних досліджень, щоб зафіксувати величезну психологічну 
складову цього акту. Ми не можемо тут обговорювати цю проблему 
детально, але знаємо враження дуже багатьох жінок, що народжували 
дитину очікувану, бажану і зачату в любові. Так, вони говорять про 
страх і про біль, але не лише про це. Вони говорять про відвертість і 
відкритість – більшого розкриття, більшої природності і довірливості до 
світу до буквального відчуття „розчиненості” в ньому – вони не знали. 
Відзначають загострення любові до чоловіка і безмежну любов, піклу-
вання за життя дитини і своє власне. Нам здається, що акт народження є 
обов’язковою складовою людської любові, і він повинен досліджува-
тись в психології, як суттєвий етап онтогенезу і трансформації людської 
істоти. Психоаналітичні і споріднені їм напрями розуміють важливість 
цього явища і лише завдяки їм ми маємо хоч якусь наукову інформацію. 
Але психоаналіз – течія доволі вузько-специфічна і така, що формує 
вузький погляд, якого замало… 

Так чи інакше, наявність у людської істоти вже на момент 
народження досвіду існування в любові, розкриття в ній, має бути 
визнаним. Ми хотіли б ще раз наголосити, що дуже далекі від метафо-
ричності. Ми просто фіксуємо факти. Інша річ, що сутність цих явищ 
вимагає серйозних досліджень, які можливі в умовах нового синтезу 
природничих, соціальних і психологічних наук, який ґрунтувався б не 
лише на психоаналізі, а на позиціях різних уявлень. Тільки з цих 
позицій можна, на наш погляд, і оцінити, і до кінця зрозуміти явище 
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дитячої сексуальності, яке геніально помітив З.Фрейд, але яке він 
інтерпретував дуже вузько. 

Актуальний досвід любові дитина починає отримувати в перший 
рік після народження. В заочній дискусії з Ж.Піаже Л.С.Виготський 
абсолютно вірно відстоював тезу, згідно з якою ранній онтогенез 
(традиційно мова йшла про перші місяці після фізичного народження) є 
періодом, коли максимальне значення для розвитку дитини мають 
соціальні фактори (дитина просто не зможе вижити як людська істота 
без соціального оточення). Але Виготський не сказав, що саме тут є го-
ловним. На наш погляд, визначальним в даний період життя є любов – 
любов між батьками, і любов матері до дитини. Інтонації, лагідні дотор-
кання до найтендітніших, найпотаємніших місць, затишність, задово-
лення дефіцитарних потреб і – розвиток, радісні відкриття, нові 
враження через улюблених людей... Все це є важливою фазою станов-
лення любові і, водночас, набуття її досвіду. Коли Е.Еріксон підкреслює 
значущість цього періоду онтогенезу, говорячи, що тут формується 
базальна довіра (або недовіра) до світу – він абсолютно правий, 
незалежно від його вихідних теоретичних і ідеологічних позицій. Зараз 
не можна стверджувати, оскільки це також не вивчалося, але цілком 
логічно уявити, що для дитини з базальною недовірою до світу буттєва 
любов буде „закрита”, або ж знадобляться нелюдські зусилля цієї 
людини і, головне, людини, що її полюбить, щоб вона відбулася, 
здійснилась і в цій істоті. 

До речі, про відношення до любові і потребі в ній у радянській 
психології діяльності загальним місцем стало нехтування цією потре-
бою з боку дослідників, на перевагу іншим, більш „вітальним” потре-
бам. Але візьмемо виданий недавно „Курс лекцій” із загальної психо-
логії О.М.Леонтьєва. В одному місці він аналізує позицію деяких 
західних вчених відносно важливості потреби у любові і прив’язаності в 
онтогенезі дитини. Зокрема, ранньому онтогенезі. І от що пише з цього 
приводу автор цілком раціональної теорії діяльності: „І ось з’являється 
на сцені любов. Цікаво? Цікаво! Чи може я погодитися з позиціями цих 
авторів?.. Я може згодитись, що це симптоматично і містить в собі якусь 
велику, не натуралістичну в спрощеному сенсі цього слова, правду, а 
якусь правду велику. Справжню, яка дозволяє зрозуміти дуже багато 
такого, що здається суперечливим і незрозумілим. І ненатуральним 
[251]. 

Ми вже не говоримо тут про С.Л.Рубінштейна, який мав цілком 
глибоке і серйозне відношення до проявів людської любові. 

Ми можемо, мабуть, стверджувати, що особистість дійсно почина-
ється з любові. І тут може виникнути цілком слушне питання про те, що 
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буде з особистістю, якщо вона зачінається не в любові, виростає без 
батьків і не знає любові на ранніх етапах розвитку? Відповідь на це 
питання багато в чому є вирішальною для ствердження нашої концепції. 
Ми дамо її, ґрунтуючись на методології генетико-моделюючого підходу 
до вивчення психології особистості, з урахуванням існуючих теоретич-
них уявлень та виходячи з досвіду терапевтичної роботи в галузі 
вікового та сімейного консультування. 

Біологічно поява людського організму зумовлена, як відомо, 
явищем запліднення – злиттям чоловічої і жіночої гаплоїдних статевих 
клітин і утворенням єдиної диплоїдної клітини – зиготи, яка має повний 
набір хромосом і, відповідно, генів. Спадкові ознаки материнського і 
батьківського організмів, фіксовані в генах, утворюють унікальне 
індивідуальне сполучення, і вияв їх зумовлює організмічні особливості 
дитини. Момент запліднення є, власне, початком окремого існування 
нової істоти і, водночас, він є завершенням, біологічним опредметнен-
ням всезагального потягу до життя і його продовження. Процеси, які 
відбуваються під час запліднення і після нього слід розглядати як 
складові елементи деякого єдиного явища: сила життя, втілена відпо-
чатково в зародок людини, організовує і спрямовує дозрівання таким 
чином, що на момент фізичного народження існує людська істота, за 
своїм рівнем складності, диференціації і інтегрованості, готова до 
особистісного шляху подальшого становлення. Сучасна біологія, 
насправді, не знає як упорядковуються процеси і окремі тенденції в 
онтогенезі, і утворення цілісності як вихідного, того що якісно не 
співпадає з сумою окремих частин. В біологічній науці розуміння цього 
має той же рівень, що і в психології. У всякому разі, на питання про те, 
що виступає джерелом і інтегратором динамічних явищ онтогенезу 
людини, жоден біолог точної наукової відповіді не дасть. Нас тут 
цікавлять кілька ключових моментів. Істота, що являє собою систему, 
яка саморозвивається, виявляється не лише готовою до „врощування в 
культуру”, вона ще є дуже пластичною, гнучкою і складнокомпенсова-
ною, так що наявність доволі значних морфофізіологічних відхилень не 
припиняє цей шлях. Звичайно, існують межі. Але численні дані пато-
медицини і дефектології засвідчують дійсно дуже високу компенсо-
ваність. Це означає, що є дещо головне, про що ми точно не знаємо, але 
воно й визначає цю гнучкість і величезне прагнення системи організму 
(нехай і неусвідомлюване) до невпинного розвитку, до буття і соц-
іалізації. Вражаючою є кількість і різноманіття спадкового матеріалу 
людини. Сотні тисяч генів, що знаходяться в хромосомах – це ще не все: 
існує цитоплазматична спадковість, існують біохімічні процеси, які 
продовжують існувати в зиготі, і вони також сполучають в собі 
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унікально-специфічне і всезагальне. З іншого боку, існують різні за 
функціями гени, і далеко не всі вони синтезують на собі як на матриці 
інформаційні РНК з подальшим біосинтезом відповідної білкової 
макромолекули. Існують гени-регулятори, існують, нарешті, так звані 
„мовчазні” гени, функція яких зовсім невідома. Слід, також, мати на 
увазі, що зміни в структурі і функціях відбуваються набагато частіше, 
ніж ми уявляємо, адже заміна всього одного нуклеотиду означає, що на 
відповідному місці в молекулі білка буде стояти інша амінокислота, 
зміниться просторова конфігурація молекули, а отже, зміниться, і її 
функція. Отже, дуже багато може змінитися. І набір генів ще далеко не 
фатум. Не повинно мінятися лише головне і цілісне: якщо істота 
готується стати особистістю то система повинна зберігатися. 

Суттєвим є й те, що процеси на рівні клітини і організму, біохімія, 
генетика і фізіологія життя є процесами людського організму. І це 
означає, що вже на даних рівнях ми не маємо чисто біологічних, 
природніх механізмів. Наявність соціальної спадковості не викликає 
жодних сумнівів у сучасних вчених, інша справа, що не треба спрощу-
вати і овульгарнювати це уявлення. Якщо ми будемо шукати шматочок 
ДНК, який „контролює і визначає схильність до злочинів або здатність 
любити” – це дійсно буде смішно... в такій постановці питання. І ми, 
власне, не про це. Якщо тіло людини, біологічну конституцію є сенс 
розглядати як „носія” психічного і, водночас, як його обов’язкову 
змістовну складову (підструктуру особистості), то тут йдеться про зміну 
форми існування і взаємодії трьох факторів: біологічного, соціального і 
духовного. Поза особистістю, навколо неї вони існують як різні сили, а 
в самій особистості – перетворюються в одне – в інобуття одне одного, 
в нерозривну єдність. Розвиток породжує нову якість. Але те ж саме ми 
можемо сказати про спадковий матеріал. Статева клітина, що несе 
спадковість є не лише „плоть від плоті”, але й „дух від духу”, вона – 
невід’ємна змістовна одиниця тієї унікальної єдності, якою є людська 
особистість. Інакше, якби вона не несла в собі в змінено-спрощеному 
вигляді всю особистість, вона і „клітинкою” б не називалась. Не набір 
окремих генів (шматків молекули ДНК), а цілісна інтегрована сукуп-
ність спадкового матеріалу, об’єднана в єдину систему з іншими 
складовими життєдіяльності клітини утворює ту якісно нову струк-
турно-функціональну єдність, яка в зміненому вигляді, як інобуття, несе 
в собі і інформаційний досвід, і вихідну нужду до буття всієї 
особистості. Якщо зрозуміти справу так, то стає ясно, що й саме 
розділення спадковості людини на біологічну, соціальну і духовну є 
штучно-довільною інтелектуальною операцією дослідника для того, 
щоб краще зрозуміти... Але він втрачає при цьому все... І знову треба 
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згадувати Мефістофеля. Коли Виготський доводить, що дійсні особ-
ливості вищої психіки як цілісності визначаються не стільки рівнем і 
змістом розвитку окремих функцій, скільки специфікою зв’язків між 
ними, їхньою взаємодією, то чому не можна використати цю логіку? 
Тоді слід сказати, що особливості спадковості людини в цілому 
визначаються не тільки тим які гени і скільки виступають як її еле-
менти, а ще й тим, як вони взаємодіють, яка цілісність тут утворюється. 
І стає ясно, що карколомні досягнення сучасної генетики в галузі 
розкодування окремих генів є, насправді, дуже попереднім, пробним 
кроком ще лише в напрямі проблеми спадковості, а ніяк не спробою її 
вирішення. 

Такий роздум пояснює плинність, нескінченність і наступність 
особистості в історії. Адже спадковий матеріал як структурно-функціо-
нальна цілісність не синтезується людиною за період її життя. Він 
передається, зберігаючи у якомусь вигляді протягом всіє історії людства 
і додається історією життя даної людини. Звідси ж стає зрозумілим 
вічність любові: якщо дана конкретна істота з’явилась (зачалась) без 
любові, це не означає, що вона взагалі не несе її в собі. Спадковість 
батьків має, несе в собі любов поза їхніми актуальними почуттями: 
любов як втілення життя тисяч людських поколінь. 

Але розгляд любові лише в контексті особистісних взаємосто-
сунків є частковим, неповним і, отже, не дає дійсного розуміння цього 
унікального і всеохоплюючого явища та усвідомлення його повного 
значення в існуванні людини, в зародженні і плині життя взагалі. Тейяр 
де Шарден сказав свого часу: „Для науки про людину величезне 
значення має те, що на конкретному просторі Землі виникла і зросла 
зона думки, де не лише зародилася і була проголошена дійсна всесвітня 
любов, але також було дане життєве свідоцтво, що вона психологічно 
можлива і здійснена на практиці” [504]. Для того, щоб надійно 
констатувати наявність любові у людей, слід, згідно загальному правилу 
генетичного підходу у дослідженні, уявити і дослідити можливість її 
наявності (нехай і в зародковому, нерозвиненому вигляді) у всьому 
живому, що існує. Філософи давно вже це помітили і відповідним 
чином висловились. Так в одному з своїх діалогів, Платон визначає: 
„Любов’ю називається прагнення цілісності і потяг до неї” [368, 112]. 
Далі стверджується, що бог любові Ерот розливається в усьому світі, і 
живе не лише в людській душі і її прагненні до чудових людей, але й 
багато в чому іншому – в тілах будь-яких тварин, в рослинах, в усьому 
існуючому, оскільки він є Богом великим, дивним і всеосяжним [368]. 
Інший філософ, Н.Кузанский, зазначав, що любов, як зв’язок єдності і 
буття, в найвищому ступені є природною. „Ніщо не позбавлено цієї 
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любові, без якої не було б нічого стійкого, все пронизане стійким духом 
зв’язку, всі частини світу внутрішньо зберігаються її духом і кожна 
з’єднується нею з усім світом” [234, 386]. Цей дух любові, на думку 
філософа, з’єднує духовне і тілесне в унікальну єдність. Геніальні 
філософи у спогляданні помітили те, що зараз все більше привертає 
увагу позитивної науки: життя виникає і існує всупереч ентропії, і це 
означає (оскільки воно все ж таки виникає і існує!), що є протилежна за 
напрямком і адекватна за могутністю сила. Ми не знаємо, що вона 
собою являє, а можливо й знаємо... Розглядаючи вихідні підвалини 
життя, Т. де Шарден зауважує, що найпершим, найпростішим проявом 
любові є вже явище, коли фізичні або хімічні частинки починають 
притягувати одна одну і прагнути до цілісності [504]. Так „запус-
каються” механізми розвитку, починається еволюція матерії, а потім і 
життя. Ця сила з’єднання водночас є силою (енергією) буття, вона 
означає потяг до існування. Прийняття такої позиції означає визнання 
невипадковості біологічної еволюції, її спрямованого характеру. Це 
своєрідна антитеза дарвінізму, але вона є прийнятою в науці, принаймні, 
в певних її напрямах. Ми не говоримо тут про метафізику і спіриту-
алізм, мова йде про цілком серйозну наукову думку. В.І.Вернадський 
вказував, що «процес еволюції життя завжди йшов без відходів назад, 
хоча і з зупинками, в один і той же бік – в бік уточнення і удоскона-
лення нервової тканини, зокрема, мозку”. [92] Він говорить, що це 
кидається у вічі, але посилається на емпіричні дані, отримані Дж.Даном 
ще 1855 році [92]. І далі В.І.Вернадський підкреслює: „Найбільш 
характерною рисою цього процесу є спрямованість з цієї точки зору 
еволюційного процесу життя в біосфері” [92, 59]. Ця революційна думка 
нашого великого співвітчизника не дуже „помічається” сучасною 
наукою через її теоретичну слабкість. Адже В.І.Вернадського ну ніяк не 
звинуватиш у містицизмі і спіритуалізмі. „Життя, взяте як єдине ціле, 
розглядається не як сукупність живих організмів, живих природних тіл, 
а як особливий прояв чогось, що в природі яскраво виявляється перш за 
все в живих організмах, але, можливо, не лише в них має місце” [92, 
169]. Вчений вважає дане положення дуже перспективним в плані 
теоретичного аналізу проблеми життя і загострює, що це „щось” є поки 
що незрозумілим. В цілому, В.І.Вернадський схиляється до ідеї, що 
енергія (сила), що викликає, підтримує і розвиває життя є силою 
всезагальною і має космічні витоки. Дані ідеї були підхоплені Т. де 
Шарденом, який вводить поняття ортогенезу, наголошуючи, що це є 
загальна характеристика спрямованої ускладненості еволюції живого. І 
спрямоване воно в бік розвитку психічного („свідомості”). Говориться 
про наявність могутньої енергійної сили життя (нужди до буття), яка 
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визначає прагнення до цілісності, гармонійності і має дуже багато 
модифікацій-розгалужень („віяло” – в термінології Шардена), у людини 
кристалізуючись в любов. Думка, свідомість виникає між двома істо-
тами, підкреслює Тейяр і це „замикає коло” – тільки любов як потяг до 
з’єднання могла народити думку, – виникла людина. „Щоб світ прийшов 
до своєї завершеності під впливом сил любові, фрагменти світу шукають 
один одного. І тут – ніякої метафори і значно більше змісту, ніж в поезії. 
Сила вона чи кривизна, або всезагальне притягнення тіл, яким ми 
настільки вражені, – це лише зворотня сторона або тінь того, що реально 
рухає природою” [504, 209]. 

В акті злиття кохаючих одне одного створюється третя особа – нова 
людина. Тут, на наш погляд, підтверджується ідея І.Пригожина і ми 
покажемо це у вигляді гіпотези. Акт злиття настільки напружений, що в 
ньому відбувається значне посилення динаміки, що внутрішні світи двох 
особистостей – деструктурузуються. І цей безструктурний, безмежно 
швидкий* потік хаосу породжує своєрідну неструктурувону гармонію – 
гармонію трьох внутрішніх осіб, гармонію трьох нових людей. Потім 
структури поповнюються (дитиною – твором) – створюються. Таким 
чином закон Пригожина „Гармонія з хаосу” розповсюджується на всі 
види існування і стає всезагальним. 

Здається, Тейяр підходить дуже близько, і йому залишається лише 
назвати термін. І для того, щоб знайти ключову космічну енергію 
(В.І.Вернадський), треба піднятися до вершин особистості, людського 
духу, адже „любов у всіх своїх нюансах є ні що інше як більш-менш 
безпосередній слід, залишений в серці елемента психічною конверген-
цією до себе універсуму” [504, 209]. Лише любов, і про це свідчить 
досвід життя, здатна справді завершити людські істоти як такі, оскільки 
лише вона одна з’єднує ці істоти їх безпосередньою сутністю. „Дійсно, 
– зауважує Тейяр, – в яку хвилину двоє закоханих досягають повного 
володіння самими собою, як не в ту, коли вони втрачають себе один в 
одному?” [504, 209]. Але з’єднання буде, водночас, актом творіння, коли 
воно не відбуватиметься як з’єднання „будь-з ким”, і „будь-яким 
способом”, оскільки любов зникає в контакті з безособистісним і 
анонімним. Любов породжує в особистості відчуття цілісності, почуття 
універсуму і можна зрозуміти і розділити подив Тейяра, коли він 
вигукує: „Як могла психологія ігнорувати цю фундаментальну вібрацію, 
тембр котрої для тренованого вуха вчувається в основі або, швидше, на 
вершині будь-якої сильної емоції?” [504, 210]. Питання це зовсім не 
                                                 
*
  Кожен, хто має досвід справжніх любовних стосунків, згодиться, що з часом в цьому 

акті дійсно щось відбувається. Він, як психологічний час, просто на певний період 

зникає. Можливо, ще пов’язано з силою динаміки хаосу 
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риторичне: в ньому приховані дійсні пояснення деструктивності і 
„розгубленості” сучасного суспільства. Адже якщо прийняти викладене 
(а його – треба приймати, адже воно не лише очевидне, але й продумане 
багатьма творцями і, навіть, досліджене в емпіричній науці, нехай і 
недостатньо), постає загадка: чому ж тоді люди так мало люблять, і 
чому так багато жорстокості і деструктивності? Ми повертаємося до 
конкретної площини. Любов передбачає свободу її суб’єктів, і, отже, 
коріння проблеми – в реальній несвободі особистості сучасного світу. 
Парадоксально але цілком грамотно і ґрунтовно вирішив це питання 
Е.Фромм: людина, насправді, може мати свободу в будь-якому сус-
пільстві, але вона її... не хоче і від неї „тікає”. А отже – тікає й від 
любові. Дуже багато західних персонологів досліджували даний фено-
мен. Сам Е.Фромм доводить, що людина, насправді, „втікає” не стільки 
від свободи і любові, скільки від відповідальності, яка жорстко й 
однозначно з ними пов’язана, і до якої людина виявляється зовсім 
неготовою. 

Інший аспект розглядає К.-Г.Юнг. Саморозвиток і самореалізація 
особистості (необхідні атрибути любові) уявляються йому не лише 
„чудовими” якостями і тенденціями, а ще й дуже важкими. Особистість, 
що самореалізується, відмовляється від конформізму і існує ніби на 
гірській вершині – їй там дуже гарно (дух захоплює від захвату), але 
дуже небезпечно – там жорсткі вітри, холод, височінь... Тому, зазначає 
Юнг „подавляюча більшість людей обирає не власний шлях, а конвен-
ції, і внаслідок цього кожна з них розвиває не саму себе, а якийсь метод, 
тобто дещо колективне за рахунок власної цілісності” [528, 73]. Акція 
особистісного розвитку виявляється доволі „непопулярним заходом”, 
малоприємним шляхом ухилення від магістральних шляхів конфор-
мізму. Художньо-оригінально це висловив В.Висоцький в „Балладе о 
любви”: 

 И чудаки – еще такие есть – 

 Вдыхают полной грудью эту смесь 

 И ни наград не ждут, ни наказанья, – 

 И, думая, что дышат просто так, 

 Они внезапно попадают в такт 

 Такого же неровного дыханья [126, 395]. 

Дуже цікавий і тонкий погляд на любов як взаємостосунки вдалось 
висловити Ж.-П.Сартру. Суттєве в цих стосунках він визначає так: „не 
мене тепер повинні розглядати на тлі світу, як „оце” серед інших „цих”, 
а, навпаки, світ повинен розкриватися завдяки мені” [412, 215]. Тобто, 
кохана людина стає реально тим об’єктом–тлом, в світлі якого сприй-
мається світ. Але ця позиція виявляється досить складною і вразливою. 
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Любов, що очікується від іншого, нічого не повинна вимагати, вона – 
„чиста відданість без взаємності”. Проте виявляється, що це пов’язано із 
свободою, і пов’язано суперечливо. „Той, хто любить, в першу чергу 
вимагає (!–авт.) від коханого вільного рішення. Щоб інший любив мене, 
я – повинен бути вільно обраний ним в якості коханого” [412, 216]. І ми 
не помічаємо цю тонкість – я вимагаю свободи, а отже, оскільки мене 
люблять, вже роблю людину не свободною. А така не – свободна 
людина мені не потрібна як об’єкт моєї любові: якщо мене обрали не 
свободно – це мене швидше лякає, або провокує агресію чи маніпу-
ляцію, але ажніяк не сприяє любові. Сартр не вирішує цього парадоксу, 
і нам здається – цілком адекватно сучасним можливостям. Я хочу, щоб 
мене кохала вільна людина, щоб я був її вільним вибором – цим я 
„заганяю” кохану людину в дуже скрутну пастку. В житті це часто 
спричиняє до серйозних проблем, що можуть завершуватися розривом. 
Ми говоримо про ревнощі. Залишаючи осторонь інші численні їх 
причини, розглянемо лише даний аспект: мені хочеться, щоб кохана 
була людиною вільною і вірною мені, причому вірною не тому, що так 
хочу я, а тому, що вона не може і не хоче інакше. І це може втілитись у 
справжню „садистську” (термін Сартра) позицію по відношенню до 
коханої людини. І це є те, до чого ми не готові. Завершимо довгою цита-
тою Сартра без коментарів: „Ми знаємо, що в повсякденній термінології 
любові, до коханого застосовується термін „обранець”. Вибір цей, 
однак, не повинен бути відносним, зробленим стосовно обставин: 
люблячий стурбовується і відчуває себе неповноцінним, коли думає, що 
коханий обрав його з числа інших. „Ага, значить, якщо б я не приїхав в 
це місто, якби не відвідував такого-то, ти б не познайомилась зі мною, 
не любила б мене?” Ця думка є тортурою для люблячого: його любов 
виявляється однією з багатьох інших, обмеженою випадковістю 
зустрічі: вона стає любов’ю в світі, об’єктом, що передбачає існування 
світу, і, можливо, в свою чергу, існуючим для якихось інших об’єктів. А 
він вимагає чогось зовсім іншого... [412, 216]. 

Великі проблеми любовних стосунків дослідники вбачають в 
явищі саморозкриття. Ми вже вказували на думку Р.Мея, який підкрес-
лював, що Зустріч в любові може стати джерелом сплеску дуже гострої 
тривоги. Ближче всіх до цього підійшов К.Роджерс. Глибоке самороз-
криття і самоусвідомленість, повна відкритість іншому в любові дійсно 
може бути небезпечною для людей, які не приймають самих себе. Це 
неприйняття, неконгруентність Роджерс пояснює значною різницею 
(іноді – антагоністичною) між „Я – концепцією” і „організмічним Я” 
людини. „Я – концепція” як сукупність усвідомленої і „дозволеної” 
інформації про себе, формується в ситуації, яку Роджерс називає „умова 



 176

цінності”. Що це означає? Починаючи з раннього віку, дитина засвоює 
те, якою треба, а якою не можна бути. Її реальні риси, що відповідають 
цьому треба – усвідомлюються і становлять в своїй сукупності “Я – 
концепцію”. Ті ж , які в людини є, але вони – із галузі „не можна мати” – 
не „пропускаються” у свідомість і приховуються навіть від себе. Вони в 
сукупності з „Я – концепцію” становлять цілісне „організмічне Я”. 
Повноцінно функціонуюча особистість (термін Роджерса) відзначається 
практичною відсутністю розходження між Я – концепцією і Я – організ-
мічним. Але таких людей небагато. Напруга від наявності прихованих, 
неприйнятих властивостей і потреб дуже заважає існуванню, породжу-
ючи симптоматику, яка в цілому означає „психічне нездоров’я”. Але ця 
проблема багатократно загострюється, якщо людна потрапляє в 
ситуацію, де не просто треба все до кінця відкрити собі і самоусвідо-
мити, а „до дна” відкритися іншій людині. Але ж це – любовні стосунки: 
приховати тут нічого не можна, адже кохана людина одразу це відчує, а 
з іншого боку, показувати це ну ніяк неможливо. Так народжується 
страх і неправда – найбільші вороги любові. Звісно, любов являє собою 
феномен безоціночного сприйняття – той ідеал терапії, який, довів 
Роджерс, дозволяє людині, кінець кінцем, позбутися напруги і прийняти 
себе. Але любов – не терапія, і кохана людина – не лікар і не психолог. 
Вона – сама пристрасть, оголена зацікавленість і всепроникаюча 
активність. І тоді починається приховування, маніпуляція, а любов 
зникає, залишаючи місце прагматизму і сексуальності. Найгірше те, що 
сучасне суспільство ніби сприяє такому повороту подій. 

...В одному дуже авторитетному сучасному масовому виданні 
нещодавно опублікована величезна помпезна стаття про те, як передова 
сучасна хірургія забезпечує молодій жінці „поновлення” фізичних ознак 
дівочої недоторканості. Все, що написане, насправді, дуже примітивне і 
нудне, але виникає одне питання: навіщо це робити? Журналіст чесно 
поставив це питання кільком „зацікавленим” особам, і їхні відповіді 
доволі симптоматичні, і зводяться до простого: „не хочу завдавати 
прикрості коханій (!?) людині. Звісно – це відповіді 100%-вих пацієнток 
психотерапевта. Про яку любов, взагалі, йдеться? ...Проте, ми не вирі-
шуємо тут проблем консультативних, лише хотіли підкреслити доволі 
дивну орієнтацію суспільства, хоча, можливо, не таку вже й дивну, адже 
в цьому суспільстві товаром є все. 

Любов дійсно може тривожити і лякати, і дуже часто цей страх 
долається через сексуальність. Ми вже згадували про складне відно-
шення цих феноменів: воно цікавить нас в загальному контексті нашої 
проблеми дослідження онтогенезу особистості. Зачаття є явищем, яке, 
ніби, не залежить від почуття, що його відчувають майбутні батьки 
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один до одного і до майбутньої дитини. Але чому тоді ми наголошуємо, 
що це не так, адже особистість починається з любові, а не з запліднення. 
Проблема є складною і об’ємною, і ми лише намітимо її, зачепивши 
один аспект, пов’язаний з зачаттям і народженням дитини. 

 Можна звернутися до релігійних текстів, в яких досить чітко роз-
різняються поняття „статевого” і „сексуального”. Перше розглядається 
в контексті любові чоловіка і жінки не як різностатевих істот, а як 
подружжя і майбутніх батьків. З другим поняттям складніше. Сексу-
альне виступає необхідним складовим елементом статевих стосунків і в 
такій своїй якості доповнює їх і гармонізує. Але виключно в такій 
якості. Релігія абсолютно і кардинально проти сексуальності поза стате-
вими (шлюбними) стосунками і поза любов’ю. Враховуючи віковічне 
існування і величезний досвід, ми можемо припустити зараз, що тут 
виявляється турбота далеко не лише про додержання етичних норм 
поведінки: релігію турбує майбутнє, а майбутнє тут – це дитина, нове 
диво. І не лише релігію. От що говорить В.В.Розанов (якого, до речі, 
релігійні діячі, не дуже приймали): „Від цього почуття, взагалі 
космогонічного походження (не земного лише) вони і є із всього самі 
плідні, спадкові, створюють і далі в нескінченність „по образу и 
подобию своему”... Душа від душі, як іскра від вогню: це є 
дітонародження” [396, 41]. 

В чому вбачається сутність проблеми онтогенезу дитини, що 
зачинається і народжується поза любовними стосунками двох осіб 
різної статі? Нам здається важливим відзначити наступні позиції. 

По-перше, спадковість майбутньої дитини як цілісність визнача-
ється, крім усього іншого, ще й специфікою відбору – вибору людьми 
одне одного як майбутніх батьків. В історії кожної культури склалися 
певні критерії такого статевого відбору, і ознаки, за якими він проходить, 
безумовно, мають відношення (укорінюються) в спадковості, як біоло-
гічній, так і соціальній. Але цей відбір визначається не лише культурно-
етнічними еталонами, а й самими особистостями. І це останнє дуже 
залежить від того, для чого, власне, обирається людина протилежної 
статі. Одна справа – поверховий, недовготривалий сексуальний контакт, і 
тоді ми орієнтуємося на одну групу ознак, і зовсім інше – любов, 
моделювання спільного майбутнього, уявлення і прогнозування коханої 
людини в ньому. Здається, нема сенсу сумніватися в тому, що в цих двох 
випадках буде відбуватися орієнтування на принципово різні ознаки 
(хоча, звісно, суто морфофізіологічні властивості залишаться важливими 
в обох випадках, але ж скільки існує іншого!..). Таким чином, вже на 
етапі вибору і встановлення контакту, ми значною мірою впливаємо на 
спадковість, а отже, і становлення майбутнього нашого „твору”. 



 178

По-друге, ми наважимось стверджувати, що у випадку відсутності 
любові між особами, які зачинають нове життя, до кінця не розкриється 
і не кристалізується в новому створінні та потенційна вселюдська і 
всеприродня любов, яка втілена-відбита в цих особах. Особливий стан 
людей завжди розкриває і актуалізує найглибше й найпотаємніше. 
Тому, з одного боку, вірним є наше попереднє зауваження, згідно з яким 
ця потенційна вселюдська любов все рівно втілиться в нову людську 
істоту, але важливим є даний нюанс – ми можемо говорити про міру 
цього втілення. 

По-третє. Сексуальне без любові означає – спрощення (користу-
ючись термінологією З.Фрейда, це є стосунки, в яких дуже багато від-
бувається за – „принципом задоволення” і дуже мало (мізерно мало) – за 
„принципом реальності”). В дійсності це означає відсутність або 
крайню примітивність стосунків. Один з видатних психотерапевтів 
(І.Ялом) зазначає, що значний досвід сексуальних стосунків без почуття 
любові жорстоко відзивається в майбутньому – людина не може побу-
дувати стосунки, навіть тоді, коли дуже хоче цього – з’явились стерео-
типи, а вони – не про те... Відсутність стосунків означає відсутність 
піклування, поваги, інтересу, усвідомлення etc. Найбільш негативно цей 
фактор діє в перші моменти існування (пренатального і, особливо, після 
фізичного народження). Адже любов батьків один до одного лише й 
може народити, оживити, актуалізувати любов самої дитини; лише вона 
означатиме повне безоціночне прийняття дитини і формування в неї 
базальних особистісних новоутворень, таких як довіра до світу та ін. 
Може бути так, що любов виникне вже після зачаття, або народження 
дитини. В такому випадку, стосунки, що створяться, значною мірою 
компенсують її відсутність під час зачаття. З іншого боку, даний фактор 
визначає те, що відсутність любові психологічно однаково погано для 
майбутньої дитини як у випадках так званої „неочікуваної” вагітності, 
так і в випадках, коли жінка йде на сексуальний контакт з єдиною 
метою – мати дитину. 

Нарешті, ми повинні не „скидати з рахунку” явищ психосома-
тичної сфери. Психічні стани визначають багато в чому особливості 
функціонування соматичної сфери, і ми гарно знаємо про це відносно 
серцево-судинної системи, травної, дихальної. Що не дає нам уявити, 
що так само вони діють і на статеву систему людини? Відсутність 
емпіричних даних в цьому випадку не є аргументом. Отже, така гіпотеза 
має право на існування. Ми показали, що „вершинне переживання”, що 
є піком творчості в любові і, власне, оргазм – є різними станами, 
різними переживаннями. Тож, швидше за все, вони по-різному впли-
ватимуть на статеву систему, тобто на її продуктивність, якість клітин, 
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що виділяються, точні механізми запліднення тощо. Все це може 
говорити про те, що зачаття, по деяким суттєвим для майбутньої дитини 
параметрам, буде відрізнятися в залежності від психічного стану 
батьків. 

В цілому, наша думка щодо впливу любові на становлення осо-
бистості в онтогенезі, хоча й є значною мірою гіпотетичною, ґрунту-
ється на серйозних положеннях. Може виникнути питання конкретного 
характеру: чим саме може бути негативним відсутність любові між 
людьми при „створенні” ними нового життя? Не вдаючись до подро-
биць (що було б безвідповідально за умови відсутності емпіричних 
наукових фактів), ми наважимось на припущення: страх любові і 
„втеча” від неї, неспроможність побудувати стосунки, відмова від 
зростання і самореалізації – чи не є це все наслідком народження 
людини не в любові?! І коло знову замикається. 

Є ще один суттєвий аспект. Ми зовсім не бажаємо сказати, що все 
в житті і становленні особистості визначається відпочатковим актом її 
створення і станом, в якому знаходились батьки. Це, взагалі – то, не так. 
Існування особистості як соціального феномена, що саморозвивається 
шляхом врощення себе в культуру, актуалізації власних біосоціальних 
потенцій і творчого осягнення світу має багато можливостей компенсу-
вати існуючий недолік і зростати в любові з боку інших і до інших. На 
всіх етапах онтогенезу особистості потенційно надаються такі можли-
вості, і її власна справа – використати їх. Хоча досвід вчить, що дефіцит 
любові в ранньому дитячому віці компенсувати буває дуже непросто. 

На завершення необхідно відзначити, що матеріал даного розділу 
ми вважаємо є дуже важливим, але, водночас, і гостро проблематичним. 
Він визначає необхідність науково-психологічного аналізу такого 
складного і важливого феномену, яким є людська любов. Разом з тим, 
відсутність емпіричних досліджень (а отже, і даних) змушує сполучати 
в аналізі вихідні теоретико-філософські положення, спостереження, які 
проводяться в консультативній роботі та житейський досвід. Звідси – 
проблематичність і дискусійність викладеного, в чому ми повністю 
віддаємо собі звіт. Але ж дискусія – не найгірший шлях розвитку 
науки... 

Розвиток особистості являє собою, безсумнівно, найскладніше 
явище в світі, який ми знаємо. Безліч змістовних і цікавих наукових 
досліджень присвячені вивченню цього загадкового феномену. Отри-
маних результатів багато, чи не занадто багато... Але всі вони якось 
мало наближають нас до розуміння самого процесу розвитку. Виникає 
думка, що, можливо, й дійсно правильним є уявлення, згідно з яким 
зрозуміти якесь явище можна лише з позиції вищого рівня складності, 
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тобто зрозуміти особистість і її розвиток дано істоті, яка вища за 
особистість. 

Проте, є й інше бачення. Занадто складний вузол суперечливих 
уявлень про особистість виникає не стільки від того, що різноплановим 
і „неупорядкованим” є об’єкт дослідження (жива людська особистість), 
скільки від суто дослідницьких – психологічних і методичних – нега-
раздів. Ніде в психології (та й інших позитивних науках) не виражене 
так яскраво прагнення дослідника підмінити логіку досліджуваного 
об'єкту логікою власних міркувань, як це є в психології особистості. 
Чомусь науковцям дуже хочеться створити власну (ще одну!) теорію 
особистості... А інші прагнуть вивчати ці теорії, замість того, щоб 
вивчити особистість. І коли жива людська індивідуальність постає в 
усій своїй складності і непередбачуваності перед фахівцем (психологом 
або педагогом), вона „не бажає” вписуватись в жодну штучну теорію, і 
цілком справедливо. І тоді відбуваються досить сумні речі: психологи-
практики намагаються будь-що підігнати особистість під будь-яку 
теоретичну-маніпулятивну схему і... коректувати (чи то за Фрейдом, чи 
за Юнгом, чи за Роджерсом – тут уже, як кажуть, хто на що вчився). 
Якої шкоди завдають при цьому людям – про те якось не думається. 
Більш загадковим є той факт, що дуже часто людям стає легше. Цю за-
гадку вирішив К.Роджерс, пояснивши, що ефект поліпшення психоло-
гічного стану виникає просто тому, що психотерапевт (практичний 
психолог) спілкується з клієнтом людяно і гуманно, яку б школу він не 
представляв. Це виявляється достатнім, але, на жаль, далеко не завжди. 
Ми мали справу з юнаками, яких після психотравми намагалися 
„лікувати за Фрейдом”, що закінчувалося психіатричною клінікою і 
довгим-довгим шляхом одужання і реабілітації. І таких речей немало. 

Якщо ж говорити про педагогіку, то її в цих умовах невизна-
ченості сутності особистості і її розвитку, по-справжньому обуяла 
гординя (ми ні в якому разі не говоримо про Великих і визначних 
педагогів, вони як раз були і є дуже обережними і поміркованими, але 
їх занадто мало, і голоси їх не так вже й чутно). Особистість, вважає 
педагогіка, не те що можна – треба формувати, створювати, перебудо-
вувати, міняти і т. д. і т. п. Дивно, що ніхто не ставить питання про те, 
чому ж за весь цей довгий час, коли нас формували і „ліпили”, 
більшість все ж не перетворювалися на ті карикатури, які є ідеалом 
для педагогіки („гармонійна”, „всебічна” і т. п. „особистість”), а 
залишалася нормальними людьми? Якось непомітно, але впевнено 
педагогіка перетворюється на галузь-схему, набір схоластичних і 
пустих абстракцій. Чому це нікого не хвилює? Адже саме ця 
тенденція призвела до того, що визнав весь світ – до кризи освіти і 



 181

кризи людяності. Росіянин В.В.Розанов ще в XIX сторіччі однозначно 
довів, що школа (тодішня російська) не те, що не може, не повинна 
торкатися особистості дитини, бо вона заорганізована, холодна і чужа 
для дитячої душі (див. В.В.Розанов „Сумерки просвещения” [396]). 
Зараз школа кращою не стала... Тут допомагає дитині вчитель, який є 
просто гуманною й гнучкою людиною. І здійснює він цю допомогу не 
завдяки, а всупереч педагогічним догматичним канонам (хай з нами 
посперечаються тільки, бажано, не педагоги-науковці, а практики, ті 
самі вчителі, які як вогню бояться схоластичних дидактично-
виховних схем, і правильно бояться!). 

Отже головною причиною невирішуваності фундаментальних 
проблем психології особистості слід вважати непродуктивний методо-
логічний підхід до її вивчення. Ми не збираємося серйозно говорити 
про тих дослідників, які найбільше стурбовані вивченням чужих теорій 
особистості і вибором з них того, що їм більше подобається. Тут нема 
про що говорити. Цікавіше прослідкувати те, як створюється та чи інша 
теорія. І тут, на жаль, слід визнати, що майже всі вони (теорії) є ... 
житейськими (як це не парадоксально звучить – „житейська теорія”). 
Дійсно, найчастіше теоретична побудова виникає на грунті житейських 
даних, які не перевіряються науковими дослідженнями. Тобто, особис-
тість в таких побудовах просто не є предметом наукового дослідження. 
Вже потім, після того як теорія створена, нехай поки що і в „голові 
вченого”, він може перевіряти її емпірично. А частіше цього не відбу-
вається, оскільки вона не верифікується, та й не може верифікуватися, 
адже являє собою просто відображення суб'єктивного досвіду конкрет-
ного „наукового” індивіду. Вже стає зрозумілим, чому ці теорії такі 
далекі від живої особистості. Ми добре розуміємо, що теорія – це не 
опис, і вона повинна відсторонюватися від конкретних реалій, оскільки 
її турбота не стільки існуюче, скільки його сутність. Але сутність ця має 
все ж належати існуючому, а не бути сутністю способу мислення 
окремого індивіду. І хоча в психологічному об'єкті існування і сутність 
співвідносяться складніше і суперечливіше, ніж скажімо, в об'єктах 
біологічних або фізичних, все ж сутнісне співвідношення залишається й 
тут фундаментально-незмінним (див. про це С.Л.Рубінштейн „Человек 
и мир” [405]). 

Психологічне дослідження, якщо воно хоче називатися науковим, 
це може обходити загальнонаукову логіку: житейські знання викли-
кають питання і прагнуть пояснення, відповідно, на підставі існуючих 
вже наукових знань узагальнень створюються гіпотези і проводяться 
емпіричні наукові дослідження і вже після цього можуть науково-дос-
товірно будуватися нові теоретичні узагальнення (див. теоретичні праці 
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В.І.Вернадського [90; 91; 92]). В психологічних дослідженнях особис-
тості випадає середня ланка: до, власне, емпіричних процедур зібрання 
наукових фактів, вчений приступає вже обтяжений теоретичною житей-
ською абстрактною конструкцією. Саме тому такий мізерний результат 
цих робіт. Фактично, ми починаємо експериментувати, виходячи з 
власної житейської імпліцитної теорії. Саме тому ми й не можемо 
„схопити” динамічну цілісність (цілісну динаміку) живої особистості. 
Адже житейське мислення просто за визначенням не здатне до цього і 
не може бути здатним, інакше ми б не могли стабільно й константно 
сприймати цей світ, з усіма витікаючими наслідками, але ж особистість 
реально є саме такою надскладною рухливою цілісністю, і цю єдність 
динаміки і структури просто не можна уявити в побутовому мисленні, і, 
головне, її не можна штучно розірвати. Вірніше, можна, звичайно, і це 
робиться постійно, але тоді вже втрачається об'єкт дослідження. Що нам 
дає твердження, що вивчаючи структуру особистості ми не забуваємо і 
завжди маємо на увазі, що особистість являє собою ще й постійний 
плин? Таке твердження зовсім нічого не дає для розуміння. Просто, 
воно засвідчує, що насправді ми вивчаємо не особистість, а її схему, 
причому, штучну. Так само і в зворотному випадку: коли вивчаємо 
динаміку (розвиток) і лише маємо на увазі при цьому, що є ще струк-
тура... Якщо пам'ятаєте, з подібним граничним для здорового глузду 
явищем зіткнулася свого часу квантова фізика при вивченні електрону. 
Фізики вийшли з цього парадоксу (див. про це в тексті). Психологи ж, 
на жаль, його не усвідомили. 

Чи можлива інша продуктивніша позиція дослідження особис-
тості? Нам здається, що так. Ми вважаємо, що таку позицію несе в собі 
генетична психологія, що й доводиться в цій роботі. Ми прагнули лише 
одного – показати альтернативу традиційному і малопродуктивному 
підходу до психології особистості в більшості його численних проявах. 

А ще ми хотіли показати складність і неоднозначність таких 
важливих явищ в житті особистості, як виховання, щоб підсилити 
рефлексію і відповідальність тих людей, що мають або будуть мати 
відношення до того найтендітнішого і найважливішого, що має назву 
„людська особистість”. 

Дослідження психічного розвитку полягає, на думку С.Д.Макси-
менко, у пошуку відповідей на питання про „виникнення психічних 
явищ, їхнє походження, становлення у життєвих процесах, відновлення 
та визначення перспектив і проектів подальшого розгортання” [282, 15]. 
Відносно окремих психічних явищ можна говорити про значні досяг-
нення генетичної психології – досліджені напрями, закономірності і 
механізми розвитку пізнавальних психічних процесів, здібностей, 
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мотивів поведінки, тощо. Та чи означає це, що тим самим досліджено 
розвиток особистості в цілому? Або й інакше: чи становить особистість 
і її розвиток окремий предмет наукової психології? На ці питання слід 
відповісти негативно: особистість не є предметом психології у 
вказаному смислі. 

Нам здається, дійсним предметом психологічного дослідження в 
якому не буде порушуватись її цілісність, є внутрішній світ особистості. 
Це – ключова, атрибутивна її характеристика. Як вважає І.М.Бобнєва: 
„основна характеристика Особистості – наявність суб’єктивного внут-
рішнього світу” [58, 241]. Світ цей – не відбиток світу зовнішнього, а 
справжній твір самої особистості, твір структурований і плинний, і в той 
же час, у чомусь головному – стабільний. Його створення відбувається в 
процесі вражаючої активності людини („пред’явлення” – за Вигот-
ським) і взаємодії зі світом зовнішнім, головним чином світом інших 
людей: людина може виступати як особистість, тобто як суб’єкт, 
наділений власним внутрішнім світом лише у відношенні з іншою 
людиною як особистістю” [58, 242]. Слово „відношення” вживається у 
буберовському сенсі, тобто це є взаємодія „Я-Ти” і отже це є діалог.  

Таким чином, ми отримуємо методологічну точку відліку: ціліс-
ний науковий позитивний підхід до особистості ґрунтується на обранні 
реальним предметом структуру й динаміку її внутрішнього світу, який 
являє собою власний твір особистості, що народжується і змінююється 
у постійній взаємодії зі світом зовнішніх та внутрішніми світами інших 
людей. Цей процес є розвитком (саморозвитком) цілісної людської 
особистості. І стає абсолютно зрозумілим, чим, власне, повинна тут 
займатися психологія розвитку. 

Уявлення про розвиток, як спосіб існування особистості розкриває 
непотрібність, недоречність і неефективність традиційного вивчення 
окремо – структури, окремо – динаміки і розвитку особистості. Виок-
ремлення окремих структур і зосередження на них дослідницької уваги 
є не лише свавільним розкладанням цілого, а й штучною, неприродньою 
зупинкою постійно живої і рухливої особистості. Отже, тут ніби 
подвійний гріх. Ми зупиняємо те, що в зупиненому вигляді просто не 
може існувати. І воно-таки й не існує, адже зупинка відбувається... в 
голові дослідника. Кажуть, що це так треба для пізнання. Але нам 
здається, що тут досить необережно, якщо не вульгарно, ототожню-
ються проблеми анатомії з проблемами психології особистості. В 
реальності, дійсно зупинене тіло являє собою труп. Він – мертвий носій 
минулого життя. Його вивчення багато чого дає для розуміння – ні, не 
життя, не біології, а лише окремих фізіологічних процесів і аналітичних 
структур, не більше того. Що ж стосується психіки, особистості, то 
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зупинене неживе тіло не є її носієм, і взагалі не має до неї зовсім ніякого 
відношення. І ще не слід забувати, що всі ці структури, утворення, 
стани, властивості, риси – за великим рахунком являють собою всього-
навсього штучні концепти, які ми „надягаємо” на цілісну і живу 
особистість виключно для власної зручності. Адже ж зрозуміло, що 
особистість зовсім не складається з того, що означають наші численні 
слова. З іншого боку, вивчати в психології чисту динаміку, чистий рух 
теж неможливо, адже ж рухається, розвивається завжди щось (або 
хтось). Якщо ж немає цього „щось”, то нема кому й розвиватися, а отже, 
нема й розвитку. А якщо це „щось” винести „за дужки”, то й взагалі 
вийде одна нісенітниця. Ухопити в одному акті аналізу структуру і 
розвиток сучасна наукова психологія не може. З подібною проблемою 
зіштовхнулась свого часу квантова фізика і теж не змогла вирішити її, 
але спромоглася усвідомити і „поки-що” (поки наука має саме такий 
стан), щоб не зупиняти дослідження, винайшла і застосувала принцип 
доповнюваності. Психологія, на жаль, гостроти проблеми не усвідо-
мила, тому й свого принципу доповнюваності не винайшла, а отже й 
мусить не стільки вивчати особистість, скільки складати про неї міфи. 

Головне, на наш погляд, полягає в тому, що такий підхід нарешті 
дозволяє уникнути атомізму, довільного розкладання на частини та 
схоластично-абстрактного узагальнення. Тут долаються й інші тради-
ційні протиріччя і складнощі аналізу особистості та її розвитку. 
Описаний підхід грунтується на певному діалектичному розумінні 
процесу розвитку цілісної особистості. При дослідженні цього процесу 
ми, як правило, зіштовхуємось з принциповими суперечностями, які 
органічно йому притаманні. Тому спроба їхнього вирішення в межах 
логіки, відстороненої від самого живого руху, завжди є частковою і 
штучною. Які суперечності ми маємо на увазі? 

Концепції розвитку особистості, як розгортання певних „струк-
тур”, або „планів”, які від початку існують в особливому згорнутому 
стані в людині, мають давню історію і є дуже сильними в сучасній 
філософії і психології особистості. Одна з причин їхньої стійкості – 
довільне, і ми б сказали, зручне перенесення законів розвитку організму 
на особистість в цілому. Біологія ніяк не може звільнитися від епігене-
тичних уявлень про розвиток живого організму, хоча ці уявлення і 
суперечать новим науковим фактам. Абсолютна більшість розуміє 
процес розвитку біологічної істоти як розгортання і реалізацію гене-
тичної програми. Після бурхливої і переможної для Є.В.Ільєнкова і його 
колег літературної філософсько-психологічної дискусії 70-х років 
буквальні і прямі перенесення уявлень біологічного епігенезу на 
розвиток особистості стали в вітчизняній науці все ж непопулярними. 
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Разом з тим, слід визнати, що генез окремих особистісних структур 
розглядається дуже часто саме в рамках цієї парадигми (розвиток здіб-
ностей є прямим результатом розгортання задатків, розвиток характеру 
є розгортання властивостей нервової системи та інше). Хоча ці теоре-
тичні погляди в більшості випадків не декларуються, однак побудова і 
способи аналізу експериментальних досліджень та прикладна психоло-
гічна (корекційна) робота засвідчує дійсне методологічне підгрунтя 
таких робіт. Ми вже не говоримо про сферу практичної педагогіки, де 
уявлення про біологічну запрограмованість і фатальність не лише 
здібностей і рис характеру, а й ціннісних орієнтацій дитини є абсолют-
ними і єдиними принципами побудови процесу навчання і виховання 
(звісно вони і тут є не гучними, а саме дійсними, такими, що мовчки 
приймаються більшістю). 

Річ, однак не лише у біологічній програмі та її розгортанні. 
Сучасна західна психологія особистості дуже широко використовує 
принцип розгортання. Офіційно лише теорія Е.Еріксона має назву 
епігенетичної, але, як засвідчує аналіз, вона далеко не самотня. Згідно 
Еріксону, розвиток особистості має чітко стадіальний характер, „ці 
стадії є результатом епігенетичного розгортання „плану особистості”, 
який успадковується генетично” [490, 219]. Роль суспільного оточення – 
сприймати успадковані стадії і сприяти їх проходженню дитиною. Що 
являють собою ці „плани” залишається незрозумілим. Точно такою є 
позиція гуманістичної психології і феноменології. Так, Л.Хьєлл і 
Д.Зіглер зазначають: „Роджерс постулює природній розвиток людей до 
„конструктивної реалізації” властивим їм вроджених можливостей” 
[490, 534]. А.Маслоу говорить про розгортання самості (що це, як не 
чергова „програма” або „план”), і процес розвитку, на його думку, 
полягає в актуалізації цієї самості (самоактуалізація). Цікаво те, що 
гуманістична психологія, яку називають „новою хвилею” і яка виникла 
як жорстка опозиція психоаналітичним теоріям, залишила той самий 
принцип епігенезу, який був провідним у психоаналітиків. Тільки вона 
поміняла, програми: якщо в психоаналізі розвиток тлумачиться як 
розгортання підсвідомого (інстинктів, потягів, архетипів), то для 
гуманістичної психології розвиток є розгортанням надсвідомого. 

Привабливість і уявна зрозумілість явища розгортання породжує, 
однак, багато питань і дуже розходиться з реальним життям реальної 
особистості. Головним є навіть не те, що „плани”, і „програми” залиша-
ються явищами незрозумілими і такими, які взагалі не підлягають 
пізнанню. Важливішим є надто жорсткий детермінізм, який зовсім не 
відповідає реальності. Весь досвід свідчить про те, що людина сама 
обирає свій шлях, сама переживає прагнення і знаходить способи 
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їхнього досягнення. Вона часто помиляється і розчаровується, змінює 
своє життя, знаходить інше оточення, відмовляється від звичок і т.ін. 
Все це якось не з’єднується з програмованістю. Далі, слід визнати, що 
якими б не були складними програми, вони все ж обмежені. Натомість, 
різноманіття людських індивідуальностей, як варіантів розвитку 
особистості – і безмежне, і необмежене. 

Крім того, існують, власне, наукові факти, які засвідчують, що 
значна кількість окремих психологічних структур особистості протягом 
її розвитку не розгортається, а, навпаки згортається. Так, з виникненням 
опосередкованості специфічно згортається пізнавальна сфера людини: 
завдяки опосередкованому запам’ятовуванню, наприклад, людина може 
„дозволити собі” зберігати в актуальному досвіді не величезну бук-
вальну інформацію, а її знак. Згортання притаманне всім вищим 
психічним функціям особистості. 

В культурно-історичній теорії Л.С.Виготського процес розвитку 
особистості розуміється не як розгортання чогось згорнутого і закодо-
ваного, а як виникнення принципово нових психологічних якостей-
новоутворень, яке відбувається в активній діяльності і взаємодії інди-
віду з культурним середовищем, іншими людьми. В цьому процесі 
біологічне (підсвідоме) грає свою роль, але це роль не програми. „Біоло-
гічний зв’язок, – зазначає Е.В.Ільєнков, – який відбивається в тотож-
ності морфофізіологічної організації особин виду „homo sapiens”, 
складає лише передумову (хоча й абсолютно необхідну і навіть 
найближчу), лише умову людського, „родового” в людині, але ніяк не 
„сутність”, не внутрішню умову, не конкретну спільність, не спільність 
особистості і особистостей” [201, 325]. Такою ж лише передумовою, з 
іншого боку, є наявність духовно-культурного середовища – носія і 
зберігача загально-людських цінностей (надсвідоме). Ніде в голові 
людини не може бути ні в якому вигляді цих цінностей і спрямувань, 
тому що в голові людини – використаємо тут стиль Е.В.Ільєнкова – 
одна суцільна біологія, а зовсім не цивілізація. До речі, відзначимо в 
дужках: найновіше відкриття людства в галузі біології на межі тися-
чоліть дозволило встановити геном людини, і в ньому немає генів 
самоактуалізації, самості, доброти, зла і т.ін. – тобто, всього того, що 
могло б скласти програму під-, або надсвідомості. 

Щоб відбувся розвиток особистості (відбулося життя людини) між 
цими підсвідомим і надсвідомими передумовами повинна „розмісти-
тися” цілеспрямована активність самого індивіду, яка приведе до появи 
новоутворень. Між іншим, Виготський і саму особистість вважав 
новоутворенням – і цілком справедливо, на наш погляд. 
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Отже, існує не суперечність навіть, а протиріччя: з одного боку, 
розуміння розвитку особистості, як розгортання внутрішнього плану 
(програми), який в якомусь вигляді є в людині зараз. З іншого – бачення 
розвитку, як набуття психічних новоутворень в активній розподіленій 
діяльності. Протиріччя це виникає, на наш погляд, через поза-особис-
тісну логіку першої точки зору. Ці дві позиції можуть бути діалектично 
поєднані: розвиток особистості являє собою набуття індивідом 
психічних новоутворень у власній діяльнісній активності. Поява цих 
новоутворень і означає розгортання, ускладнення особистості в цілому. 

Розвиток особистості відбувається шляхом привласнення інди-
відом культурно-історичного досвіду всього людства. Але не зовсім 
зрозумілими є механізми переплавлення цього досвіду в живу тканину 
особистості, в її досвід. З іншого боку, як привласнення досвіду 
сполучається з внутрішнім процесом розвитку і з активністю самої 
людини? Іншими словами, розвиток особистості відбувається лише в 
процесах навчання, виховання і інших формах взаємодії, але він і не 
відбувається виключно в цих процесах. Дане протиріччя є суто епісте-
міологічним, і виникає воно через спрощене розуміння процесу 
привласнення, ототожненням його з соціалізацією. Остання являє собою 
адаптивний „зовнішній” процес пристосування людини до соціальних 
умов існування. Привласнення ж є не просто засвоєнням (інформації, 
правил), а, використовуючи вираз філософа, „перенесення у власну 
голову” культурно-історичних значень. Це є процес виникнення ідеаль-
ного. Зустрічаючись в процесі реалізації власної активності з соціаль-
ним середовищем, людина створює з цих об’єктів (матеріальних, або 
ідеальних) особливі засоби-знаки, що допомагає їй реалізувати свою 
активність. Ці засоби перетворюються в психічні структури внутріш-
нього свту особистості, створюючи, розвиваючи і змінюючи його. Так 
відбувається з’єднання власних сутнісних механізмів розвитку з рухом 
особистості в соціумі. Фактично, як вказував Л.С.Виготський, розвиток 
особистості є не соціалізацією, а, навпаки, індивідуалізацією, оскільки в 
цьому процесі особистість ускладнюється і набуває унікальності і 
неповторності. Отже, протиріччя долається в тому, що як пише 
Е.В.Ільєнков: „індивід повинен „привласнювати” не готові результати 
розвитку культури, а лише результати разом з процесом, що їх пород-
жує і продовжує породжувати, тобто, разом з історією, яка їх створює” 
[196, 378]. Відбувається процес, який має назву „розпредметнення”, 
коли людина у власній активності здійснює розкриття вселюдських 
зусиль і механізмів, які привели до появи предметів культури. Це є, 
власне, квазідослідження, квазітворчість. Але оце „квазі” доречне лише з 
точки зору соціальної цінності результату. Для самої ж особистості, 
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внутрішньо, це є справжня творчість. Ця теза дуже суттєва для педа-
гогічного процесу. Вона засвідчує, що принципово невірною є установка, 
яка панує в педагогіці і психології, ніби: „розвиток інтелекту – наслідок 
оволодіння готовими знаннями, а також уміннями і навичками їхнього 
використання, та й взагалі психічний світ людини формується лише в 
процесі засвоєння поставших перед людиною готових, канонізованих 
форм культури, дидактично адаптованих до її вікових можливостей” 
[313, 70]. В цьому випадку, зазначає далі Ф.Т.Михайлов, розвиток буде 
мінімальним і випадковим. Натомість, справді розвивальна освіта поля-
гає в тому, що перед людиною ставиться не готовий об’єкт засвоєння, а 
створюється особлива навчальна ситуація, в якій у суб’єкта виникає 
власна задача і власна творча активність, спрямована на оволодіння 
засобом і ситуацією в цілому. Л.С.Виготський написав про це: „Лише 
тоді, коли особистість оволодіває тією чи іншою формою поведінки, вона 
піднімається на вищу сходинку” [109, 316]. Тому, додами ми, що при 
цьому вона конструює простір як зовнішнього так і внутрішнього світу. 

Проблема взаємовідношення розвитку цілісної особистості і 
окремих психічних структур. Це, власне, питання співвідношення ціло-
го і частин у розвитку. Теоретично воно, завдяки діалектичній логіці, 
вирішується досить нескладно: „Розвиток кожної окремої функції, – 
зазначає Виготський, – є похідною від розвитку особистості в цілому” 
[109, 316]. Отже, зрозуміло: розвиток особистості є визначальним і 
випереджаючим відносно окремих психічних структур і механізмів. 
Ясно, що лише дослідження розвитку цілісної особистості може 
пояснити особливості розвитку її частин, і аж ніяк не навпаки. Те саме 
стосується і педагогічного управління розвитком індивіду: вирішальний 
і прогнозований результат навчання і виховання можна досягти лише на 
лінії взаємодії з цілісною особистістю, але не на шляху впливу на 
окремі психічні функції. Загадково і дещо алогічно в цьому плані 
звучить наступна фраза Виготського: „Отже, прослідковуючи розвиток 
кожної окремої функції, ми прослідкували цим самим і розвиток 
особистості” [109, 316]. Суперечність тут суто зовнішня, адже автор 
пише про свій аналіз, який проводився в тій логічній парадигмі, згідно 
якої кожна функція не є окремою у прийнятому значенні (тобто 
ізольованою), а є такою, що несе на собі відбиток всієї особистості. 

Дане протиріччя, однак, є достатньо гострим в сфері практично – 
психологічній та педагогічній. Дійсно, якщо виходити з того, що 
особистість не є вродженою, а виникає, треба визнати наявність певного 
періоду розвитку дитини, коли особистості ще нема. Яким би не був він 
за терміном, але процеси, які відбуваються протягом нього, є, безу-
мовно, надважливими. І тут індивід розвивається в протилежній логіці: 
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тут розвиток кожного окремого процесу є вирішальним, а похідною від 
їхнього розвитку, вживаючи термінологію Виготського, буде цілісна 
особистість. Ясно, що ця логіка вимагає абсолютно своєрідних систем 
експериментальної роботи і педагогічної діяльності (навчання та вихо-
вання). Ми схильні вважати, що з появою особистості ситуація не 
просто обертається, вона залишається діалектично суперечною і дуже 
складною. На рівні з тим, що особистість як цілісність тепер дійсно 
визначає і спрямовує розвиток окремих структур (ми назвемо цей 
процес – особистісним розвитком), останні теж визначальним способом 
впливають на розвиток цілісної особистості. Відбувається постійний 
плин, нескінченний перехід одне в одне, так що визначити домінантну 
структуру не так вже й просто (так, дуже часто проблеми окремих 
структур, наприклад, мислення, пам’яті, або темпераменту є справжнім 
обмежуючим фактором розвитку цілісної особистості. Так само може 
бути і навпаки). 

Розвиток особистості полягає в організації і інтегруванні людиною 
свого внутрішнього світу. Це є шлях до себе, шлях самопізнання і 
самоусвідомлення. Власне кажучи, психічний розвиток тільки тоді стає 
розвитком особистості, коли він починає являти собою рефлексію 
людиною власного досвіду. З цього моменту людина сама визначає 
напрями власного розвитку, контролює його і несе за нього відпові-
дальність. Це є те, що в сучасній психології називають саморозвитком. 

Але, водночас, розвиток особистості не може бути зведений до 
рефлексії. Насправді, і про це дуже глибоко писав С.Л.Рубінштейн, 
дійсний особистісний розвиток здійснюється виключно в площині 
активної діяльнісної взаємодії людини з оточуючим світом. Індивід 
розвивається як особистість не занурюючись в себе і втікаючи від світу, 
а, навпаки, активно взаємодіючи зі світом, з іншими людьми. 

Розв’язання цієї суперечності полягає в одночасному „утриманні” 
цих двох ліній розвитку. Людина, яка зосереджується на собі, відсто-
ронюючись від світу, „втікаючи від нього”, – як це формулював 
Е.Фромм, є дисгармонійною особистістю, а її розвиток деформується, 
спонукаючи інволюцію. Але, разом з тим, людина, не здатна до глибо-
кої рефлексії і саморегуляції, теж є дисгармонійно-поверховою, безвід-
повідальною і неперспективною. Адже така позиція зумовлює недостат-
ність саморегуляції та кризу відповідальності. Кінець кінцем вся 
особистість може бути зведена лише до зовнішніх проявів, являючи 
собою простий набір соціальних ролей-масок. 

Розвиток особистості являє собою, фактично, історію її розвитку. 
Безперервність протікання особистісних процесів означає, що в кожний 
період свого існування особистість слід розглядати як результат 
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існування минулого. Її сьогодення грунтується на історії розвитку, є 
похідною цієї історії. Визначальним є досвід, який набуває особистість, 
здійснюючи життєвий шлях. Виходить, що особистість, її дійсний 
теперішній стан, і її майбутнє можна зрозуміти і пояснити, виходячи з 
історії її розвитку. Це положення дуже широко використовується в 
окремих напрямах практичної психології, особливо в психоаналізі. 
Абсолютизація його призводить до прийняття тези, що минуле 
особистості визначає і жорстко детермінує її життєвий шлях (3.Фрейд і 
особливо А.Адлер). Однак, життєвий досвід і наукові факти говорять 
про те, що особистість, закономірності її розвитку і прогнозування 
майбутнього, насправді, не можна зрозуміти, лише на підставі досвіду і 
минулого самих по собі. Зокрема, в когнітивній психології доведено, що 
відтворення матеріалу з пам’яті відбувається не таким чином, як ми 
щось беремо з резервуару, а строго в контексті сучасної ситуації і 
проблем сьогодення. Більше того, матеріал, що відтворюється не є в 
чистому вигляді таким, як він запам’ятовувався. Він сам є іншим, таким, 
як бачить його людина зараз. З цим явищем дуже часто зустрічаються 
практичні психологи і психіатри, коли досліджують преморбідні стани: 
не лише пацієнт, але й його близькі тлумачать минуле з точки зору того, 
що людина стала хворою. Вони ніби шукають в ньому підтвердження 
розвитку хвороби (або навпаки, тлумачать його так, ніби ніякої хвороби 
просто не могло бути. Це – в випадку, коли близькі не приймають хво-
робливого стану пацієнта). Г.Олпорт, полемізуючи з психоаналітиками, 
встановив наявність у людини так званих „автономних комплексів”. Ці 
новоутворення мотиваційного характеру формуються у людини на 
певному етапі життя і зовсім не пов’язані з історією розвитку. При-
наймні, функціонування автономного комплексу та його виникнення 
повністю визначається сучасним життям людини. 

Ґрунтовно вирішує співвідношення минулого, сучасного і майбут-
нього в розвитку особистості Л.С.Виготський у вченні про „зону най-
ближчого розвитку”. Перераховані та деякі інші суперечності в тлума-
ченні розвитку особистості підкреслюють складний і неоднозначний 
характер цього процесу. Витоком таких суперечностей є невизначеність 
змісту категорії „розвиток особистості”, яка є ключовою і зумовлює 
розуміння окремих механізмів і фактів. Однак не слід думати, що це 
питання має однозначне вирішення. „В науці, – зазначає Е.В.Ільєнков, – 
з приводу кожного предмету завжди можливі у крайньому разі дві 
взаємовиключних теорії, однаковою мірою виправдані і з точки зору 
„чистої логіки”, і з точки зору досвіду. Ці антиномії – індикатори 
довічної незавершеності пізнання і моральної сфери („практики”) [194, 
205]. Зрозуміло між тим, що процес розвитку як всезагальний момент 
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існування світу в цілому, в конкретних об’єктах цього світу повинен 
мати свою специфіку, відрізнятися від такого ж процесу в інших 
об'єктах. Ми вважаємо, що відносно розвитку особистості в наявних на 
даний час теоріях ця специфіка не враховується. Відбувається так, що 
власне розуміння дослідником категорії „розвиток” простим і прямим 
способом „накладається” на існування особистості. Саме ця „операція” 
породжує окремі недоречності і деформує наше уявлення про життєвий 
шлях особистості. 

Аналіз засвідчує, що особистість розвивається у формі становлення. 
Саме це поняття найбільшою мірою відбиває сутнісні особливості даного 
процесу. Термін „становлення” найчастіше вживається як синонім „роз-
витку”, чи „формування”. Між тим, в теоретичних шуканнях О.Ф.Лосєва 
ми знаходимо ретельну розробку цього поняття, як такого, що відбиває 
специфіку розвитку не взагалі, а лише окремих ускладнених систем, до 
яких належить і особистість. Становлення, за Лосєвим, є такою формою 
розвитку, „коли з простого кількісного назрівання виникають все нові й 
нові якості, незрозумілі, якщо попереднє кількісне назрівання розуміти 
лише абстрактно кількісно” [261, 73]. Отже, відносно певних структур і 
систем розвиток відбувається у вигляді становлення кількісно-якісних 
структур. Так виникає і людина – „продукт історичного розвитку, згусток 
суспільно-історичних відносин” [261, 74]. 

Становлення, визначає Лосєв, „є неперервний процес зміни, коли 
не можна встановити ні однієї визначеної точки, котра б порушувала 
суцільну безперервність простору” [260, 275]. Це визначення сприяє 
певному цілісному погляду на життя особистості, яке протікає у вигляді 
її становлення. Будь-яке відхилення, навіть психічну хворобу людини, 
слід розглядати виключно у контексті цілісного процесу становлення – 
ніяка „точка” нашого життя не може бути відірвана від цілісного пото-
ку. Життя людини, пише Лосєв, „є перш за все становлення, тобто 
нерозчленоване суцільне, неперервне, неділиме ні на які стійкі і взаємо-
роздільні точки становлення. Життєве становлення не можна скласти з 
одних дискретних точок. Рух зовсім не є сума нерухомих точок. Це, як 
кажуть математики, континуум” [260, 26]. Далі філософ звертає увагу на 
те, що для того „щоб становитися, треба спочатку бути чимось, і це 
„щось” повинне залишатися незмінним в процесі всієї зміни: що ж тоді і 
міняється, якщо немає нічого незмінного?” [260, 100]. Це дуже важлива 
і глибока думка, і О.Ф.Лосєв багато разів повертається до неї, форму-
люючи дещо по-іншому. Тим самим поняття розвивається і поглиб-
люється. За основним правилом діалектики, пояснює він в іншому місці, 
становлення може відбутися лише тоді, коли є те, що саме становиться і 
що залишається незмінним при всіх своїх змінах, які фактично 
відбуваються. „Як тільки порушиться і зміниться в своїй сутності це 
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„що”, так можна сказати, перервалось і його становлення, почалось 
становлення чогось іншого” [262, 243]. Це зауваження дозволяє по-
іншому зрозуміти і усвідомити весь цілісний континуум розвитку 
людини. Якщо виходити з того, що особистість виникає, існує і зникає, 
слід, строго притримуючись позиції Лосєва, визнати, що ми маємо не 
один єдиний, а три різних (і принципово різних) процеси розвитку 
людини. Розвиток, який породжує становлення особистості (до її 
появи), і розвиток, який продовжує цей процес в зовсім інших формах 
(після смерті або повної руйнації особистості). На жаль, ця думка ніяк 
не відбивається в психологічних дослідженнях особистості, навіть в 
генетичній психології та в культурно-історичній теорії. Нам здається, 
що вона може відкрити принципово новий і продуктивний шлях 
досліджень в майбутньому. 

Отже, підсумовує Лосєв „особистість є перш за все деяка незмінна 
єдність, яка ніби буяє в процесі всіх змін і сама по собі існуюча поза 
всякою зміною” [261, 143]. Однак, одночасно, по-друге „реальна осо-
бистість є особистість історична. Вона безперервно і суцільно протікає, 
вічно змінюється і становиться. Вона завжди в часі” [261, 143]. Саме на 
цьому грунтується наша логіка дослідження особистості: вона сама, як 
цілісність є завжди і є незмінною (адже коли це не так, то що ж стано-
виться), водночас вона постійно і вічно змінюється і розвивається по 
певним лініям розвитку. Кожна з цих ліній являє собою окрему лінію 
розвитку всієї особистості. Зараз можливо додати: саме таке станов-
лення по окремим лініям забезпечує дві суттєві і, на перший погляд, 
протилежні речі – воно визначає єдиний рух особистості при збереженні 
її як цілісної незмінної єдності (незмінна вона виключно в цій цілісності 
і єдності). Важливою особливістю становлення саме особистості Лосєв 
вважає самокерованість цього процесу. Це досягається, на його думку, 
завдяки тому, що у випадку особистості ми маємо ніби потрійне 
становлення. По-перше, ми маємо становлення реальної особистості, 
конкретної людини. Вона пов’язана зі своєю власною історією, і 
становлення її – це як раз той нескінченний плин. По-друге становлення 
відбувається з ідеєю особистості, яка „поза її історією залишається на 
своєму місці” [261, 145]. Ідея особистості становиться дуже повільно, 
разом зі становленням культури (ідея особистості в античності, 
наприклад, кардинально відрізняється від ідеї особистості в наш час, 
отже вона теж проходить становлення, але вельми специфічне). По-
третє ж в особистості, стверджує Лосєв, є те, що „воістину керує всім 
становленням, а не лише його ідейним осмисленням. Це є першообраз, 
дійсне втілення ідеї” [261, 145]. Особистість в своєму розвитку керу-
ється прагненням до даного образу і, фактично, сама керує власним 
становленням. Таким чином, розуміння О.Ф.Лосєвим становлення 
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особистості полягає в тому, що це постійний рух чогось єдиного, 
цілісного і незмінного. При тому, що це, водночас, постійний плин і 
зміна в межах окремих ліній-проявів. Суттєвою є також характеристика 
становлення як саморуху і саморозвитку. 

Перш ніж розглянути особливості окремих ліній становлення осо-
бистості, нам необхідно визначитись з терміном „формування особис-
тості”. В логіці підходу, що тут реалізується, ми не можемо вживати це 
поняття ні як синонім „розвитку”, ні як визначення впливу на 
особистість (в педагогіці та педагогічній психології провідним смислом 
поняття „формування особистості” є уявлення, ніби її формують 
„ліплять”, „будують”. Формувати означає щось з нею робити). Вираз 
„формування особистості” ми розуміємо як процес, що надає їй певної 
форми. Як зазначає Л.І.Анциферова: „особистість розвиваючись форму-
ється, вона набуває певної форми” [16, 10]. Отже, формування є особли-
вістю (властивістю) становлення особистості. В процесі становлення 
особистість набуває певної конфігурації, з’являються і далі розви-
ваються й ускладнюються специфічні виміри особистості. Особистісні 
виміри це є конфігурація того, що прийнято називати структурами 
внутрішнього світу. Нам здається, що виміри особистості виникають і 
розвиваються як результат складної взаємодії окремих ліній її розвитку. 
Вимір особистості з „являється на окремій лінії розвитку, хоча він 
відбиває не лише цю лінію, а й її взаємодії з іншими. Наприклад, такий 
вимір як система „Я”, самосвідомість та саморегуляція виникає на 
відповідній лінії розвитку, але на нього впливають всі інші лінії 
розвитку (і лінія взаємодії зі світом, і лінія розвитку довільності і т.д.). 

Ми можемо привести тут лише загальну характеристику основних 
ліній розвитку особистості, оскільки, як легко помітити, вони відпо-
відають напрямам дослідження особистості, і всередині кожного нако-
пичено дуже значний матеріал, аналіз якого вимагає спеціальної великої 
роботи. При цьому, ми хотіли б зробити не аналітичний огляд дослід-
жень і теоретичних конструкцій, а викласти концептуальне бачення 
життєвого руху цілісної особистості по окремим лініям розвитку. Отже, 
в чому полягає розвиток взаємовідносин особистості із зовнішнім 
світом (1-а лінія)? Якщо відповісти однією фразою – розвиток цієї 
сфери полягає у подоланні жорсткого протистояння „суб’єкт-об’єкт”, 
або „суб’єкт – інший суб’єкт”, і досягнення стану гармонійної єдності із 
світом без втрати суб’єктності, тобто, без „розчиненості” в цьому світі. 
Мається на увазі становлення як діалектичний рух по спіралі і 
заперечення заперечення (Б.М.Кедров, [209]). До появи особистості 
організм людини не знаходиться в суб’єктній опозиції до зовнішнього 
світу-об’єкту, оскільки сам є об’єктом серед інших об’єктів, „розчи-
нених” в цьому світі. Народження особистості означає появу суб’єкта, 
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тобто людини рефлексивної, відповідальної, усвідомлюючої і пристрас-
ної. Людини, яка сама приймає рішення, керуючись власними мотива-
ційними переживаннями, і сама будує власну поведінку. Її рух тепер 
стає життєвим шляхом. Суб’єктність, крім того, передбачає відсторо-
неність, відмежовування від оточуючого (від „не-Я”), перетворення 
його в відчуджений об’єкт. Так починалась особистість в історії, так 
вона починається в кожної людини онтогенетично. Відома криза трьох 
років (криза „Я сам”) якраз і має своїм внутрішнім сутнісним змістом 
вказані перетворення. Спочатку для дитини, засвідчує О.М.Леонтьєв, 
відношення до людей та до предметів є недиференційованим, тобто 
вона не відокремлює одних від інших. Але відношення ці в обох випад-
ках мають виражений об'єктний, відсторонений характер [249]. Надалі 
ці відношення розходяться і стають явно різними, але їхня об’єктність 
зберігається. Протягом подальшого онтогенезу стосунки з людьми 
подекуди і частково змінюються, в них починає з’являтися подолання 
відчуженості і іноді з окремими людьми можуть виникати рівні „людин-
ні” суб’єкт-суб’єктні стосунки. З рештою предметів і явищ найчастіше 
об'єктність зберігається протягом всього життя. Але дійсний прогрес 
становлення особистості, вихід її на вищий виток спіралі пов’язується з 
можливістю подолати в собі цю відчуженість і „допустити” світ до себе, 
ввійти з ним у відносини, які М.М.Пришвін назвав „родинною увагою”. 
Те, що особистість здатна на це, ми знаємо з власного досвіду – кожен з 
нас хоча б раз у житті відчував цю спорідненість і глибоку 
проникненість світом. Даний досвід засвідчує, що такий стан – дійсно 
вищий рівень існування людини порівняно з відчуженою об'єктністю. 
Принциповим є, що те чи інше відношення людини до світу визна-
чається її власною активністю, її діями. Вихідним тут має бути філо-
софсько-методологічне положення Е.В.Ільєнкова: „Не лише мислення 
не може існувати без матерії, але і матерія не може існувати без 
мислення” [192, 416]. Подивимось, як це бачить С.Л.Рубінштейн, чия 
робота „Людина і світ” залишається неперевершеною відносно даної 
проблеми. „Вихідним, – пише він, – є не відношення думки до її 
об’єкту, а дії людини і об’єкту, відпочатковим є цей контакт двох 
реальностей. Конкретніше, вихідним завжди є взаємодія людини і 
дійсності як такої, що „опирається” діям людини” [403, 258]. Але це – 
лише вихідний момент. Специфічність життєвої ситуації в тому, що з 
появою людини не лише вона відноситься до світу, а й світ відноситься 
до неї. Отже, зазначає Рубінштейн, є сенс говорити про дійсність і 
об’єктивність взаємовідносин світу і людини. „Людина виступає як 
частина буття, існуючого, усвідомлююча, в принципі, все буття ... 
усвідомлююча – означає як така, що якимось чином охоплює все буття, 
спогляданням його осягає, в нього проникає, частина, що охоплює ціле” 
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[403, 341]. С.Л.Рубінштейн впевнений, що дійсне відношення людини 
до світу визначається самою людиною і залежить від її внутрішнього 
світу, який, в свою чергу формується в діяльності особистості, що роз-
вивається. Так, сприймання світу завжди являє собою його обмеження, 
оскільки залежить від конкретних цілей індивіда, які маскують всю 
повноту об’єкта, виводячи на „перші” ролі його корисні, прагматичні 
властивості. Це є сприймання в рамках об’єктних стосунків. Те, чи 
побачить людина в природі щось, крім користі – красу, добро, істину – 
визначається не світом, а самою особистістю. Визначальним тут є 
досвід, що формується в процесі її становлення. Отже, напрями і зміст 
взаємостосунків особистості зі світом, кінець кінцем, визначаються 
вихованням і навчанням людини. Не можна, однак, розуміти станов-
лення особистості таким чином, що воно приводить до зникнення 
суб’єкт-об’єктних стосунків. Як доводить О.Ф.Лосєв, „не може бути ні 
суб’єкта без об’єкта, ні об’єкта без суб’єкта. Будь-який суб’єкт є об’єкт і 
будь-який об’єкт (у всякому разі, в можливості) є суб’єкт” [261, 120]. 
Отже, суб’єкт-об’єктні стосунки просто не можуть зникнути. Станов-
лення особистості, відносно даної лінії розвитку, полягає в тому, що 
людина може здійснювати той чи інший тип взаємовідносин зі світом, 
отже, вона має відповідні здібності, досвід і може саморегулювати своє 
життя (тут, до речі, видно, як пов’язані між собою різні лінії розвитку). 

Серйозного аналізу вимагає також питання сфер вираження 
особистості. Людина сучасного світу може втілювати себе у виробничій 
сфері, художній або науковій творчості, в системі комунікації. Питання 
вибору особистістю сфери реалізації себе є проблемою навчання і 
виховання. В теоретичній психології існує оригінальна гіпотеза 
В.В.Давидова про сполучальний розвиток різних сторін свідомості 
людини. Вибір суб’єктом сфери своєї реалізації (втілення) визначається, 
згідно цієї гіпотези, особливим психологічним механізмом, який по-
лягає у можливості особистості самій вибирати предмет власної 
активності. Наприклад, при сприйманні музичного твору (акт, безу-
мовно, креативний) можуть виражатися різні „сутнісні сили” особис-
тості, в залежності від того, предметом якої діяльності робить музичний 
твір суб’єкт сприймання: учбової (коли він вчиться чомусь на даному 
еталоні), пізнавальної (якщо сприймає, скажімо, мистецтвознавець), 
моральної (якщо предмет сприймання – виховний потенціал твору), 
утилітарної (якщо сприймання відбувається виключно задля розваги і 
відпочинку). Гіпотеза Давидова [150], а також доповнююча її концепція 
гетерогенності розумових процесів П.Тульвісте [455], безумовно, є 
прогностичними і цікавими. Але слід визнати, що, навіть за умови 
їхнього прийняття залишається питання про причини саме такого 
опредметнення (втілення). Тут, на наш погляд, аж ніяк не можна 
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обмежуватися вихованням, а слід враховувати і власне організмічні 
(індивідуально-типологічні) особливості людини, адже схильність її до 
певної діяльності насправді багато в чому визначається ними (з цього 
приводу слід більш уважно придивитися до теоретичних конструкцій 
подібних до теорії провідних тенденцій, яку ми вже аналізували). Отже, 
перед нами знову „перетин” окремих ліній становлення особистості. 

Говорячи про лінію становлення довільності поведінки особис-
тості, ми схильні виходити з протиріччя, яке вже описували вище: з 
одного боку, особистості притаманна керована, детермінована і власне 
вольова поведінка. Тобто, поведінка обмежена (метою, ситуацією, 
уподобаннями, – в даному випадку це несуттєво). З іншого ж боку, як 
засвідчує Е.В.Ільєнков: „Для людини характерна вільна, тобто така, що 
здійснюється свідомо, дія, узгоджена лише з універсальною всезагаль-
ною метою роду людського” [194, 204]. Нам здається, що протиріччя 
вирішує Л.І.Божович в дослідженні основних етапів розвитку вольових 
дій [61]. Спочатку довільна поведінка формується завдяки „натураль-
ній” потребі, яка безпосередньо спонукає дитину долати перешкоди на 
шляху до її задовільнення. Це, за словами Е.Кречмера, – „гіпобулічний 
етап” формування довільності. Він характерний малим дітям і хворим 
на розлад вищих психічних функцій. На наступному етапі розвитку 
особистості людина в умовах боротьби сильних і протилежно спрямова-
них афективних тенденцій починає використовувати інтелектуальні 
плани дій. Людина зважує, оцінює, уявляє собі результати вчинку. В 
результаті приймається рішення, ставляться перед собою цілі, форму-
ються наміри. Отже, цілі і наміри являють собою психічні новоутво-
рення, що виникають в результаті зустрічі афекту і інтелекту. Це є 
другий, за Божович, етап розвитку вольової сфери. Поведінка здійсню-
ється завдяки свідомій регуляції людиною власної мотиваційної сфери, і 
найбільш важливий мотив визначається через інтелектуальні операції. 

Третій етап, вважає Л.І.Божович, виникає в результаті інтеріори-
зації засобів організації поведінки і формування інших вищих психо-
логічних систем, що несуть в собі додаткові мотиваційні сили, які здатні 
безпосередньо, минаючи свідому регуляцію, спонукати людину до 
здійснення вчинку. На цьому етапі поведінка набуває вигляду мимо-
вільної, навіть імпульсивної. Людина, наприклад, може не роздумуючи 
кинутись на захист іншого або з ризиком для життя відстоювати власні 
уподобання. Таку поведінку Л.І.Божович називає „постдовільною”. 
Постдовільна поведінка є результатом взаємодії в кожній ситуації 
внутрішніх особистісних структур, самої ситуації і системи загально-
людських цінностей і смислів, прийнятих людиною. Знову ми бачимо 
становлення „по спіралі”: поведінка ніби не регулюється, але відповідає 
людським принципам гуманізму. Таким чином лінія становлення 
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довільності специфічно „розширює” особистість до духовних скарбів 
цивілізації. Просліджування даної лінії становлення відкриває основні 
пункти „перетину” її з лініями інтеграції, становлення переживання та 
ускладнення особистості. 

Розглянемо тепер лінію розвитку інтеграції особистості. Прогре-
сивні зміни системи взаємозв’язків людини із зовнішнім світом 
призводять до того, що особистість перетворюється на суб’єкта не лише 
власної поведінки, а й власного внутрішнього світу, тобто себе самої. 
Л.І.Анциферова говорить з цього приводу: „Але розвиток особистості, в 
якому б напрямі він не йшов, – це не те, що з особистістю „відбува-
ється”: особистість – це суб’єкт свого власного розвитку, який постійно 
знаходиться в пошуку і побудові тих видів діяльного відношення до 
світу, в який можуть повніше всього проявитися і розвинутися унікальні 
потенції конкретного індивіду” [16, 5]. Фактично, перед нами стислий 
опис процесу саморозвитку особистості. Перетворення людини в 
суб’єкта власного життя і власного становлення означає певне подво-
єння процесу розвитку. Адже виникає управління і контроль з боку 
самого індивіду за розвивальними процесами і механізмами. Само-
розвиток притаманний зрілій, інтегрованій особистості. Але така 
особистість з’являється не зразу: онтогенез поступово і супротивно 
наближає інтегрованість. Що ж являє собою цей рух? Важливою 
складовою лінії інтеграції є розширення усвідомлення, тобто, набли-
ження до збалансованого і цілісного внутрішнього світу особистості 
(самості, або „синтонного его”, – в термінології К.Г.Юнга). Більшість 
зарубіжних теоретиків особистості саме в розширенні свідомості 
вбачають сутність інтеграції. Сутністю його є осягнення суб’єктом всієї 
безлічі власних переживань, прагнень і рис, які від початку є наявними, 
але неусвідомленими індивідом. Важливість цього явища зумовлена 
тим, що усвідомлення означає не лише висвітлення, а, головне, оволо-
діння тим, що усвідомилось. Отже, розширення усвідомлення призво-
дить до того, що людина оволодіває своїм внутрішнім світом, оволо-
діває собою. Це дійсно дуже важливий напрям інтеграції особистості. 

Іншою суттєвою складовою (і, водночас, показником) процесу 
інтеграції є поява відчуття причетності і інтринсивної мотивації. Ця 
мотивація означає, що винагороду за виконання певних дій особистість 
ніби несе в самій собі. Людина, яка діє, знаходить задоволення в почутті 
власної компетентності і самоповаги. Звідси виникає почуття власної 
ефективності і відчуття себе як джерела змін в оточуючому світі. Така 
мотивація породжує почуття особистісної причетності людини до того, 
що вона робить, і зовнішні винагороди стають не такими вже й важли-
вими і, ніби, другорядними. Ми вважаємо розвиток інтринсивної моти-
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вації і, відповідно, почуття причетності, не лише показниками і наслід-
ками процесів інтеграції особистості, а й важливими педагогічними 
умовами розвитку цих процесів. Так, можна висловити припущення, що 
слабкість і затриманість інтегративних процесів в шкільному віці викли-
кається орієнтацією оцінювання учбових або поведінкових дій учнів 
майже виключно на зовнішні винагороди – покарання. Дослідження 
засвідчують, що зовнішні винагороди блокують розвиток почуття при-
четності і гальмують інтринсивну мотивацію і особистість залишається 
внутрішньо байдужою до своїх дій і успіхів. Але ж затримка вказаних 
процесів означає й затримку інтеграції особистості взагалі. Більше того, 
в такій педагогічній ситуації не формується ще один суттєвий елемент 
процесу об’єднання. Ми маємо на увазі відповідальність і, зокрема, 
інтернальний локус контролю. Зовнішньо зорієнтоване, стимул-реак-
тивне педагогічне управління розвитком поступово привчає індивіда до 
того, що визначальними в житті і діяльності є зовнішні умови, а не 
внутрішні прагнення і переживання. Так виникає екстернальність, вона 
ж – безвідповідальність. Це дуже шкодить завершеності особистості, 
адже, за великим рахунком, відсутність відповідальності просто озна-
чає, що внутрішній світ не усвідомлений і несформований людиною 
(коли людина говорить „Я відповідаю за свої дії”, то це означає, як 
мінімум, що є Я, є його усвідомлений зв’язок із своїм внутрішнім 
світом, такий же зв’язок із світом зовнішнім та ще й з власною актив-
ністю, що дає можливість прогнозу – це й є інтегрована і зріла особис-
тість в світі). Ось чому відповідальність слід розглядати не просто ще 
однією якістю, а центральним елементом зрілої особистості. 

Ще однією важливою ланкою інтеграції є розвиток процесів 
саморегуляції. Відомо, що досить довгий час збалансованість психоло-
гічних процесів досягається завдяки неусвідомлюваним механізмам так 
званої базальної емоційної регуляції. Ці механізми працюють незалежно 
від бажання людини і сенс їхньої роботи полягає в забезпеченні психо-
логічно комфортного і стабільного стану внутрішнього світу. Вони 
діють протягом всього життя людини, але з ускладненням життєвої 
ситуації (а це є прямим наслідком розвитку і соціалізації) їхня дія 
виявляється недостатньою – занадто складними й неоднозначними 
стають умови життя. Тому в особистості здійснюється формування 
принципово нових механізмів, які управляються свідомо самою 
людиною. Першим з відомих є механізм вольової регуляції поведінки. В 
ситуації боротьби різних, а часто – й протилежних, мотивів, вольове 
зусилля забезпечує вибір і безконфліктний подальший життєвий рух. 
Виникнення такого механізму є справжнім і значним надбанням особис-
тості. Але виявляється, що він лише частково полегшує стан невизна-
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ченості і протистояння. В експериментах доведено, що внутрішнє 
протистояння мотивів після вольової дії зовсім не припиняється і стан 
психологічного комфорту, як правило, не виникає (дуже яскраво це 
описує теорія когнітивного дисонансу). Напруга і внутрішня конфлікт-
ність супроводжує дію даного механізму весь час. Чому ж, в такому 
випадку, ми знаємо багато ситуацій, коли напруження дійсно спадає і 
особистість виявляється самовідрегульованою. Дійсно, таких ситуацій – 
більшість, адже інакше ми б всі були невротиками. А можливим це 
виявляється тому, що саморегуляцію здійснюють зовсім інші, складні і 
потаємні механізми. Деякі з них дослідила Б.В.Зейгарнік [176]. В основі 
цих механізмів лежить особливе переживання, яке автор розуміє як 
активну діяльність (про-живання) по породженню нових життєвих 
смислів. Залучення додаткових смислів відбувається за рахунок розши-
рення усвідомлення і виявлення нових контекстів діяльності. Це приз-
водить не до загострення і придушення конфлікту, а до гармонізації 
сфери інтенцій. Механізм, що діє при цьому, являє собою, за словами 
Зейгарнік, „рефлексивне відчудження негативного смислу та включення 
дії в більш широкий смисловий контекст” [176, 124]. Отже, ми бачимо, 
що процес саморегуляції передбачає не просто вольове зусилля, а 
перебудову смислових утворень, умовою якої є їх усвідомленість. Нові 
смисли породжуються лише в процесі особливих переживань. Видно, як 
в цій точці своєрідно перетинаються три лінії становлення особистості, 
що виокремлені нами в попередньому аналізі (довільність, інтеграція, 
переживання). В результаті відбувається те, що дістало назву механізму 
смислового зв’язування, коли встановлюється внутрішній зв’язок з 
ціннісною сферою особистості і нейтральний до цього зміст перетворю-
ється в емоційно заряджений смисл. Результатом цієї роботи є виникнен-
ня нових інтенцій і гармонізація внутрішнього світу особистості. Най-
важливішими умовами дії механізму смислового зв’язування Б.В.Зейгар-
нік вважає „розвинену уяву, володіння широкою часовою перспективою, 
наявність ієрархізованої смислової сфери” [176, 128]. Або, іншими 
словами, даний механізм є лише в інтегрованій, зрілій особистості, адже 
в такому вигляді процес саморегуляції є суто індивідуальним і пов’яза-
ним з системою цінностей і мотивів даного суб’єкту, його сприйняттям 
світу тощо. Зейгарнік наводить чудовий приклад дії даного механізму, 
який ми тут відтворимо. Мова йде про повість Г.Гессе „Курортник”. 
Головний герой (письменник) приїхав на курорт в Баден, щоб відпочити і 
потім плідно попрацювати. Проте, його плани наштовхнулись на значні 
перешкоди, оскільки сусідом по кімнаті виявився надто гамірний і 
невихований голландець. Біля нього постійно юрбився натовп людей. 
Кілька ночей підряд письменник просто не міг спати. Чутливий до 
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найменшого шуму, він змушений був слухати непотрібні розмови і сміх 
нескінченних гостей, важкі кроки вранці, що руйнували його сон. Всі 
відчайдушні спроби в цих умовах відпочити і попрацювати закінчува-
лися повним розчаруванням. Кінець кінцем письменник почав відчувати 
справжню ненависть до свого сусіда, і його життя перетворилося на 
справжнє пекло. Неефективними виявилися такі механізми саморегуляції 
як вольове зусилля та спроби дати вихід негативним емоціям в фантазіях. 
Тоді він приймає абсолютно парадоксальне рішення – полюбити 
голландця. Майстерний опис досить довгого процесу породження нового 
смислу і виникнення нового типу відношення до ситуації повне драма-
тизму і вміщує всі складові цього процесу: руйнація агресивних почуттів 
і постановка задачі на їхню зміну, пошук цінності для їхньої перебудови і 
звернення до євангельської заповіді „Полюби ближнього свого”, надання 
цій цінності конкретної форми через позитивне емоційне насичення 
образу голландця за допомогою професійних письменницьких засобів 
(голландець стає головним героєм створеного вночі літературного 
твору). Важкий творчий процес закінчився, як пише автор „повною 
перемогою над голландцем”. Він вже не викликав тих болісних пережи-
вань, що заважали письменнику відпочивати і працювати. Отже, герою 
вдалося впоратися із ситуацією завдяки дії механізму саморегуляції – 
смислового зв’язування [176]. 

Ми навели цей приклад задля того, щоб ще раз звернути увагу на 
те, що вищі і найскладніші механізми саморегуляції поведінки можуть 
здійснюватися лише всією особистістю – цілісною і інтегрованою. 
Отже, можна виокремити такі послідовні етапи становлення саморе-
гуляції в системі інтеграції особистості: 

- базальна емоційна саморегуляція; 
- вольова саморегуляція; 
- смислова, цілісна саморегуляція. 
 Повторимось: попередні ланки не зникають в процесі станов-

лення, вони стають допоміжними і другорядними, але продовжують 
існувати. Якоюсь мірою правильним буде говорити, що переживання 
певних механізмів саморегуляції поведінки слід розглядати як показник 
рівня розвитку інтегративних процесів особистості. 

Тепер перед нами цілком закономірно постає проблема смислу. На 
певному етапі свого розвитку людина зустрічається з новим для себе 
переживанням – стражданням від відчуття внутрішньої порожнечі і 
недостатності смислу життя. Це, так званий, екзистенціальний вакуум. 
Поява цього переживання означає для психолога дуже позитивну, як це 
не дивно, річ – у людини з’явилося прагнення відкрити сенс життя. Це 
прагнення В.Франкл [473] назвав фундаментальною мотиваційною 
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силою людини. Нам необхідно віднайти смисл буквально у всьому – в 
подіях, в поведінці інших людей, власних переживаннях. Існує також 
поняття вищого, життєвого або екзистенційного смислу, яким особис-
тість прагне наділити життя людини, страждання, смерть, кохання та 
інші термінальні цінності. В.Франкл пише: „Прагнення знайти смисл – 
первинна сила в житті людини Цей смисл є унікальним і специфічним 
для кожної людини і може бути здійсненим тільки нею самою; тільки 
тоді стає значимим те, що воля задовольняє прагнення людини до 
смислу” [473, 154]. Відкриття смислу означає відкриття особистості до 
зовнішнього світу. Це дуже важливий, кардинальний і зламний момент 
людського існування: людина перестає знаходитися лише всередині 
власного Я, лише всередині житейських ситуативних інтересів – вона 
виходить за конкретну ситуацію і стає людиною всього світу. Тут, ми 
бачимо, перетинаються лінії інтеграції і взаємовідносин зі світом – світ 
перестає бути „напроти” людини, а, навпаки, вона опиняється всередині 
світу, „огортається” ним і споріднюється з ним. 

Цікавою є заочна дискусія В.Франкла з А.Маслоу та К.Роджерсом 
з приводу того, що є головнішим в житті і розвитку особистості – смисл 
чи самоактуалізація. В.Франкл аргументовано доводить, що самоакту-
алізація (як прагнення людини стати тим, ким вона, в принципі, може 
стати) є лише моментом, аспектом прагнення людини до життєвого 
смислу, і отже – центральним напрямом розвитку особистості є від-
криття смислу. Разом з тим, абсолютна більшість сучасних теоретиків 
психології особистості притримується саме позиції Маслоу і Роджерса, 
вважаючи, що саме самоактуалізація є магістральною лінією розвитку 
особистості. При цьому якось не приділяється уваги тому, що оці 
терміни: „саморозвиток”, „самоактуалізація”, „самоздійснення”, „само-
реалізація” – коріняться в ортодоксальному юнгіанському психоаналізі. 
І всі вони є синонімами юнгівської „індивідуації”, адже „самоакту-
алізуватися” в дійсності, зовсім не означає „актуалізувати самого себе”. 
А означає це – „актуалізувати самість”, тобто дійсне під- а потім і 
надсвідоме підгрунтя людської особистості. Ми вже бачили, що подібні 
уявлення відносяться до концепції „розгортання” особистості. Запере-
чень нема – це красиві, приємні і стрункі теорії, але ж вони, на жаль, не 
наукові. Це, швидше, філософсько-культурологічні побудування. В 
дискусії Франкла з Роджерсом і Маслоу неправі всі. Адже вони 
шукають центральне і суттєве не в об’єкті дослідження (особистості), а 
в своєму уявленні про цей об’єкт. Але ж це – речі зовсім інші. Якщо ж 
говорити про особистість, яку треба вивчати, тобто, про живу конкретну 
людину, то для неї центральним є весь життєвий шлях і все що на ньому 
є – першочергове, домінантне і надсуттєве – від конфлікту на роботі до 
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екзистенційних проблем смислу буття. Тому ми й вважаємо, що 
науковий підхід до проблем розвитку особистості мусить адекватно 
відбивати цей процес, а не примушувати його. Саме в такій постановці 
нам здається, що логіка, яка тут запропонована, можлива й не така 
красива і струнка, але вона є більш наближеною до реального життя 
людини. Разом з тим, значний інтерес до теорій самоактуалізації не 
можна замовчувати і не враховувати. Важлива саме логіка цілісного 
підходу. Адже ніхто не сперечається з тим, що, скажімо, процес само-
актуалізації, або формування Я-концепції, або пошук смислу життя – є 
дуже важливими моментами життя особистості. Але вони – саме 
моменти і в цьому вся справа! Одна логіка – вивчати розвиток особис-
тості, як цілісний процес, що йде по окремим лініям, і бачити в цьому 
процесі важливі і суттєві моменти. І зовсім інше – взяти штучно якийсь 
момент, зробити його центральним і сказати, що це і є вся особистість, а 
її розвиток є розвитком виключно даної структури, з урахуванням його 
впливу на інші. 

Немає смислу ретельно описувати всі лінії розвитку особистості, 
тому що, повторимось, кожній з них присвячена безмежна кількість 
теоретичної літератури. Зазначимо лише, що наш теоретичний контекст 
дозволяє по-іншому побачити проблему гармонійності особистості. 
Гармонійність з цієї точки зору не в пропорційності і узгодженості 
розвитку всіх структур і рис (що неможливо в принципі), а в повно-
цінному розгортанні основних ліній розвитку. Це – по-перше. Разом з 
тим, ми бачимо з аналізу, що лінії ці – не „паралельні”, вони повинні 
перетинатися, доповнювати одна одну, а іноді й заперечувати інші лінії. 
Це є той рух, що може призвести до появи дійсно гармонійної форми. 
Водночас, такий рух-становлення передбачає специфічні вимоги до 
організованої системи навчання і виховання людини, тобто, до системи 
освіти. Розглянемо далі, яким принципам має відповідати цей процес, 
щоб могло бути забезпечене дійсне становлення особистості. Підґрун-
тям цих принципів можна вважати висловлене В.П.Зінченком: „Добре 
відомо, що для того, щоб людина стала людиною, вона повинна вийти з 
простору предметів в простір реальності” [184, 93]. І, додамо, в простір 
гуманних людських стосунків. 

Перш за все, освіта повинна підтримати творчий характер станов-
лення особистості. Мова має йти не стільки про засвоєння, скільки про 
породження й розвиток (а не придушення) потреби особистісного 
втілення. Ш.О.Амонашвілі пише: „Педагогічна практика, як формуюча 
дитину дійсність, не має права ігнорувати пластичність і безмежність 
задатків дітей” [13, 162]. Даний принцип може бути реалізований, якщо 
змінити співвідношення цілей і засобів навчально-виховного процесу. 
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Мета має полягати в розвитку, становленні особистості дитини, а 
набуття знань, формування вмінь та навичок є способами її досягнення. 

Наступне полягає в необхідному і дійовому визнанні освітньою 
системою провідної ролі соціокультурного контексту розвитку дитини. 
Вчення Л.С.Виготського про соціальну ситуацію розвитку [105] гово-
рить про те, що соціокультурний контекст не є простим фоном і не діє 
прямо і безпосередньо на дитину. Він – переживається. І це пережи-
вання в кожному віці своєрідне. Разом з тим, воно відноситься до так 
званих „ключових” переживань, тобто таких, що визначально вплива-
ють на внутрішній світ особистості, на її життєвий рух та на станов-
лення окремих проявів. Соціальна ситуація розвитку як переживання 
має виражений мотиваційний статус, тобто визначає поведінку дитини, 
її власну активність. Саме цей нюанс: соціокультурний контекст не 
„тисне”, не соціалізує дитину, автоматизуючи її поведінку, а – через 
переживання – викликає певну активність і визначає внутрішню пози-
цію, залишається, на жаль, terra incognita для педагогіки. Тому вона і 
втрачає реальну особистість. 

Наступний суттєвий принцип закликає звернути увагу і зважити 
на вирішальну роль у становленні особистості сензитивних періодів. 
Об'єктивно встановлено, що для виникнення і розвитку кожної вищої 
психічної функції (оволодіння мовою, різними видами дій, формування 
довільності тощо) є найбільш сприятливі періоди онтогенезу (сензи-
тивні періоди). Наявність їх ставить проблему пошуку відповідного 
знакового й предметного змісту, а також адекватних кожному періоду 
методів навчання і виховання. Важливо також враховувати співвідно-
шення між сензитивними періодами становлення особистості і гетеро-
генністю дозрівання психофізіологічних і біологічних структур дитини. 
Важливим принципом є також формування спільнорозподіленої діяль-
ності дитини. Згідно Д.Б.Ельконіну, сутнісні ознаки предметів та явищ 
дитина відкриває не в результаті власних дій, а в результаті дій 
дорослих, але відкриває вона їх сама. Отже, саме в сфері спільної 
діяльності закладено перші самостійні відкриття і власні кроки особис-
тості дитини. Якщо О.М.Леонтьєв вважав, що спілкування є специфіч-
ною і необхідною умовою привласнення індивідом культурно-історич-
ного досвіду, то його вчитель Л.С.Виготський говорив більш визначено 
і жорстко: „Будь-яка вища функція з’являється як вростання в психіку 
індивіду ціннісних і інших особливостей взаємодії між людьми” [109]. 

Суттєвим є вибудова педагогічного процесу у відповідності до 
провідної діяльності, оскільки відомо, що саме в ній відбуваються 
найбільш значимі зміни особистості. Разом з тим, сучасна шкільна 
практика враховує цей принцип лише у молодшому шкільному віці, та й 
то досить спрощено і деформовано. Процес спілкування з учнями 
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будується так, ніби й у підлітковому, й у ранньому юнацькому віці 
учбова діяльність залишається провідною. Оскільки це зовсім не так – 
впливи вчителів весь час ідуть „мимо” особистості учня, викликаючи 
нерозуміння і роздратування. Головне ж, що втрачається значний 
потенціал дійсно керованого розвитку особистості. Важливі факти 
говорять про те, що саме механізм зміни провідної діяльності визначає 
подальшу долю як обдарованих учнів, так і інфантильних, і відстаючих. 

Важливим є подальше вивчення і впровадження в шкільну 
практику вчення Л.С.Виготського про „зону найближчого розвитку”, на 
аналізі якого ми зупинялися вище. 

Необхідно відзначити також, що сучасна освіта зовсім залишає 
поза увагою історію розвитку особистості дитини. В контексті логіки 
нашого підходу ми вже показали теоретично, що особистість немож-
лива без своєї історії. Хоча не можна й зводити її лише до історії. Разом 
з тим, вчитель, вихователь міг би набагато ефективніше сприяти 
становленню особистості, якби знав і спирався на всі етапи дитинства, 
прожиті індивідом. 

Слід вказати також на необхідність враховувати нерівномірність 
(гетерохронність і гетерогенність) розвитку особистості на різних 
вікових етапах. Мова йде про різний час визрівання окремих психічних 
функцій та різні зв’язки між ними. В цьому контексті відзначимо від-
сутність індивідуального підходу до навчання і виховання. Як 
підкреслює Д.Б.Ельконін, вікові особливості не представлені однаково 
схематично в усіх дітей даного етапу онтогенезу. У кожному разі ми 
маємо справу з тим, що позначається як „індивідуальний варіант роз-
витку”, отже орієнтуватися виключно на вікові особливості буде непра-
вильно. Адже в кожному суб’єкті вони представлені по-своєму, з ураху-
ванням, крім всього іншого, і індивідуально типологічних особливостей. 

Нарешті ми наголосимо на необхідності забезпечення в педаго-
гічному процесі всіх основних ліній становлення особистості дитини. 
Дисгармонія особистості, життєві проблеми виникають, як свідчать 
наші дані, головним чином, через те, що в процесі навчання і виховання 
основні лінії не розвиваються у відповідності до своєї природи. Іншою 
причиною є те, що ми називаємо „педагогічною самовпевненістю” вчи-
теля, коли він без достатнього знання учня проектує його особистість 
так, як йому здається правильним і добивається здійснення свого 
проекту. 

Перераховані тут ескізно принципи лише визначають точку 
відліку руху освітніх систем адекватно до природи особистості. Їх 
розгортання може дійсно призвести до принципової зміни педагогічної 
системи в напрямі її олюднення і гуманізації. 
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3.3. Структурування внутрішнього світу  

в ранній юності 
 
Для людини, що займається психологією розвитку, цілком при-

родно намагатися втілити гіпотези, ідеї, факти – в конкретику вікового 
періоду. Це виходить не завжди якісно. Але це необхідно, оскільки в 
цьому кінцева сутність наукового пошуку. 

Автор спробував це зробити на прикладі періоду ранньої юності. 
Чому? Тому, що цей період, на наш погляд, є яскравим вираженням 
саме унікально-особистісного становлення всіх складових психіки. Це 
період, який настає одразу після того, як Я відокремлюється від того, 
що тепер буде називатися внутрішнім світом. Вже одного цього – 
достатньо. Ми зберегли логіку викладу вікових особливостей, прийняту 
в літературі, але спробували „одягти її в своє вбрання”. Як це вийшло? 

В житті людини юність традиційно розглядається як віковий 
період між дитинством і дорослістю. Загальний смисл періоду полягає в 
соціально-психологічній підготовці юнака до соціально-повноцінного, 
самостійного, продуктивного дорослого життя. 

Спеціалісти з вікової морфології, фізіології та біохімії юнацьким 
вважають вік 17-21 років – для юнаків і 16-20 років – для дівчат. У цей 
період завершується визрівання відповідних структур організму люди-
ни. В більшості напрямів західної психології психічний розвиток теж 
розглядається як визрівання, тому цей період називається тут „набли-
женням до дорослості” (adolescence), його межі досить невизначені – від 
12-14 до 25 років. 

У вітчизняній психології розвиток психіки розглядається не як 
визрівання, а як активне присвоєння культурно-історичного досвіду в 
різних формах власної активності, і виникнення, на основі цього, 
психічних новоутворень. 

З цієї точки зору важливі не стільки часові рамки, скільки 
соціальна ситуація і форми активності особистості. 

Юнацький вік обмежується тут 14-18 роками, і виникає необ-
хідність розділити цей період, відокремлюючи ранню юність – від 14-15 
до 17 років. Це вік самостійного розвитку людини, її особистості і 
індивідуальності. 

Представники даної вікової групи традиційно відносяться до 
старшокласників, хоча зараз учні 15-17 років навчаються, як правило 
відповідно в IX, X-XІI класах загальноосвітньої школи. З них лише X-
XІI класи є власне старшими. Те, що IX клас є своєрідним проміжним 
підсумком, дуже важливо при розгляді вікових особливостей, що буде 
показано нижче. 
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Те, що юність як віковий період зумовлена не стільки часом 
дозрівання, скільки культурно-історичними особливостями суспільства, 
можна побачити, порівнюючи особливості цього періоду в різних 
культурах. Один дуже авторитетний психолог цілком вірно і дотепно 
сказав, що в примітивних культурах юність як віковий період продов-
жується... півгодини, поки йде обряд ініціації. 

Як відомо, центральним психічним новоутворенням підліткового 
віку є самосвідомість (саме її поява знаменує, за О.М.Леонтьєвим, друге 
народження особистості). Появу самосвідомості Л.С.Виготський вважав 
поворотним пунктом становлення особистості. Але чи є самосвідомість 
і внутрішній світ людини – синонімами, як вважають багато 
дослідників? 

Внутрішній світ людини – це її образи, думки й переживання, 
прагнення, плани і мрії. Звісно, що цей світ у дитини з’являється 
набагато раніше, але тільки в кінці підліткового віку він стає для неї 
актуальним і реальним: таким же, як і світ зовнішній. Психологічний 
зміст цього відкриття полягає в відокремленні „інстанції” внутрішнього 
досвіду, яка називається „Я”. Загадкове Я, яким дитина себе назвала ще 
в 3-х річному віці, до цього було злите, ніби „зклеєне” з усім внутрішнім 
світом. Тепер воно стало окремим. 

Це відкриття по-справжньому турбує і переорієнтовує увагу, 
взагалі, психічну активність („з цим треба розібратися” – так простими 
словами можна охарактеризувати нову позицію дитини). 

Соціальна ситуація розвитку підлітка не передбачає такого пог-
либленого й спрямованого самопізнання. Тому з появою самосвідо-
мості, саме ця ситуація перетворюється в обмежуючий фактор психіч-
ного розвитку. 

З іншого боку, соціальні умови життя (наближається закінчення 
ІX∗ класу, а потім і школи) першочерговими для юнака роблять проб-
леми майбутнього. Знову таки, соціальна ситуація розвитку підлітків не 
сприяє реалізації цього спрямування в майбутнє. 

 Таким чином, психічне новоутворення (самосвідомість) та заго-
стрене прагнення до соціальної повноцінності руйнує стару соціальну 
ситуацію і призводить до створення нової. Що ж являє собою соціальна 
ситуація розвитку в ранній юності? Схематично її можна означити так: 

 мій внутрішній світ ↔ Я ↔ моє майбутнє 

                                                 
∗
 Ми залишаємо традиційний поділ на класи, для нас придумування і роздування 

кількості класів в школі є не більше ніж бюрократичний нонсенс, який ну ніяк не 

співвідноситься ні з чим, крім бюрократичного бачення свого місця за столом 

канцелярії. Хоча це, не так і безтурботно… Про це можна почитати дуже розумні речі у 

Д.Б.Ельконіна. 
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Отже, вперше в дитинстві соціальна ситуація розвитку є ніби 
подвійною: вона складається не з одного, а з двох домінуючих 
переживань: 

1. Відношення до зовнішнього світу переживається як спрямо-
ваність у своє майбутнє і стурбованість ним. 

2. Відношення до свого внутрішнього світу переживається як 
пізнання і оцінка. 

Спрямованість у майбутнє Л.І.Божович назвала афективним 
центром особистості в ранній юності. Ця структура – не просто синонім 
прагнення в майбутнє, а дуже складна і суперечна психологічна 
функціональна система, її наявність забарвлює і накладає відбиток на 
всі без винятку життєві відношення юнаків з соціальним оточенням. 
Афективний центр серйозно ускладнює життя особистості, адже май-
бутнє одночасно приваблює, викликаючи піднесення, надаючи смисл 
існуванню і – лякає, турбує своєю непізнаністю й невизначеністю, своїм 
різноманіттям. Протиріччям є те, що це всепоглинаюче прагнення треба 
вміти суміщати зі звичайним і необхідним життям „тут і тепер”. Цьому 
суміщенню треба вчитися і лише самому, адже подібному не вчать. 

Багато психологічних проблем і травм зрілого віку психологи 
пояснюють невмінням людини жити поточним життям, сприймати 
його, насолоджуватися ним. Людина переважно живе або майбутнім 
(мріями, фантазіями), або минулим (спогадами). Здається, коріння цього 
треба шукати саме в ранній юності, в тому протиріччі, про яке ми тут 
згадуємо. 

Інше провідне переживання, що виникає від доторкання до свого 
внутрішнього світу, можна сміливо назвати другим афективним 
центром, оскільки його вплив на життя ніяк не менший. Загальновідомі 
факти підвищення уваги в цьому віці не лише до власних переживань, а 
й до внутрішнього світу інших людей, літературних героїв тощо. З 
іншого боку, самопізнання, яким дуже активно займаються діти цього 
віку, саме по собі, досить складне і тривожне заняття. 

По-перше, воно вимагає певного усамітнення і спокою, що дуже 
проблематично в сучасному світі (ще Ф.М.Достоєвський писав про 
бажання юнака мати „свій ізольований куточок”). 

По-друге, дані, які отримує юнак або дівчина про свій внутрішній 
світ, зовсім не завжди гарні і позитивні. Твори-самозвіти старшоклас-
ників свідчать, що, навпаки, вони надкритичні і песимістичні: поганого 
про себе взнають більше, ніж гарного. Це – турбує, нервує, впливає на 
самооцінку, знижує загальний життєвий тонус (адже цим не поділишся 
з оточуючими). 



 208

 По-третє, самопізнання – це певне експериментування-маніпу-
ляція з собою, і зовсім не завжди воно безпечне. Справа в тому, що в 
цьому процесі часто усвідомлюються психічні механізми, які в нормі 
працюють саме без контролю свідомості. Освітлення їх променем 
свідомості може пошкодити, або й зруйнувати процес, що дуже важко 
переживається. 

 Щоб краще зрозуміти, про що йдеться, можна згадати легенду про 
сороконіжку. В неї спитали, як це вона не помиляється в чергуванні 
ніжок при ходінні. Сороконіжка замислилась („ввімкнула” усвідомлен-
ня) та так і не змогла йти – процес автоматизований, і він зруйнувався в 
незвичних умовах. 

Таким чином, взаємовідносини старшокласника із своїм внутріш-
нім світом не є простими й безхмарними. Але справжня складність 
полягає в тому, що лише „тримаючи в голові” ці дві сторони, два 
афективні центри, ми зможемо зрозуміти специфіку відношень юнака з 
макро– та мікросередовищем – його відношення до діяльності – тобто 
те, що й складає соціальну ситуацію розвитку. 

Взаємовідносини з макросередовищем у ранній юності мають явно 
кризовий характер. Пов’язане це, подібно до кризи 7 років, з норматив-
ністю. Але тут все набагато складніше. Близькість, реальність і „справ-
жність” необхідності вибору і вступу в самостійне життя змушує юнака 
уважно вивчати це життя, а спрямованість на внутрішній світ – ще й 
глибоко переживати пізнане. І юнак відкриває, що моральні норми ніби-
то є „багатошарові”. Від вчителів, батьків та з книжок він засвоїв, що 
чесна праця, наполегливість, цілеспрямованість і добропорядність є 
тими якостями, які визначають успіх і гарантують майбутнє. Він пра-
цює над вихованням у собі цих якостей, але одночасно й придивляється, 
як з цим у житті. І бачить, що це зовсім не обов’язково і не завжди так. 
Гарну оцінку можна отримати, обдуривши вчителя, або „сподобавшись” 
йому. До престижного вузу, як правило, вступають не найкращі, а ті, 
хто має гроші, зв’язки і інші сумнівні можливості, те ж саме зі службою 
в армії; батьки, проповідуючі моральні цінності, абсолютно спокійно 
радяться, як обдурити керівника, кому й скільки дати за щось потрібне і 
... ми не говоримо вже про соціально-політичні явища, до яких, до речі, 
в юності ставляться дуже уважно. Криза в цій площині взаємовідносин 
виникає через те, що вони не знають тепер, як же бути. В поведінці 
виникають крайнощі (явище юнацького максималізму): або тільки 
морально і в усьому, всупереч всім, або абсолютно аморально і також 
скрізь. Крайнощі дуже травмують психіку і криза підсилюється. 

Кризовими є і стосунки на мікрорівні. Рання юність – це перше 
справжнє кохання і перша справжня дружба, як справедливо вважає 
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І.С.Кон. Ці суто людські взаємини, взаємини найвищого ціннісно-
етичного рівня вперше переживаються саме в цьому віці. Глибина цих 
переживань всім відома; адже ми не помилимося, коли скажемо, що 
юнацьке кохання та юнацьку дружбу ми пам’ятаємо все життя. 

Психологія не дуже багато знає про ці види взаємовідносин. 
Знаємо, що вони викликаються особливим мотивом афіліації, що являє 
собою прагнення просто бути поруч з людиною, доторкатися до неї і до 
її внутрішнього світу, ділити з нею радощі і неприємності життя. Цей 
мотив зумовлює спілкування без будь-якої матеріальної, фізіологічної 
або соціальної зацікавленості. Отже, в цьому спілкуванні людина 
виступає перед нами як така, від якої нам нічого не треба. Тому це й є 
абсолютно особливий контакт – контакт внутрішніх світів. В дружбі і 
коханні відбувається взаємопрезентація внутрішніх світів, причому, 
зовсім не обов’язковим є при цьому розповідати про інтимне, воно яки-
мось чином і саме стає зрозумілим. Відкриття такої взаємодії, відкриття 
світу іншого є чи не найбільшим надбанням ранньої юності. Але відбу-
вається це не так легко й приємно. Захоплений дією двох афективних 
центрів, юнак мусить прикласти багато зусиль, щоб „зупинитися”, адже 
доторкання до найпотаємнішого в іншому не терпить суєтності. Але це 
вдається не завжди. І тоді любовне та дружнє спілкування може звес-
тися до мрій про майбутнє і побудови спільних планів. Це ніби й непо-
гано, але ж втрачається „чудова мить”. Ця втрата, хоча й не усвідом-
люється, але травмує і бентежить. Непростим є й те, що ці відносини 
нові. Звісно, новизна підсилює емоції, викликає натхнення та актив-
ність. Але ж є інша сторона: новизна це, як правило – незграбність і 
розгубленість. Зараз, ретроспективно, ми, дорослі, не придаємо цій 
стороні великої уваги, навіть дещо романтизуємо її: 

„Боже, какими мы были наивными, 

Как же мы молоды были тогда!” 

В цих рядках для нас зараз – тихий смуток і світла радість. Але це 
зараз. Зовсім інше відчували ми тоді: сором, незграбність, розчарування, 
надія – все переплітається в дуже тривожний комплекс. Це чудово, що в 
ранній юності люди переживають такі почуття. Але ж це й непросто. До 
того ж, любов і дружба – це одночасно й ревнощі, зрада, розчарування, 
ненависть. Визначитись у цьому всьому зовсім нелегко і особистість 
весь час знаходиться в напруженні. 

Специфіка соціальної ситуації розвитку конкретизується й у 
взаємовідносинах з дорослими людьми. Коло найближчих дорослих лю-
дей – це батьки і вчителі. Ставлення до них з боку старшокласників 
можна визначити як дуже суперечливе. Ми, зокрема, досліджували 
дуже цікаве явище, яке поки що умовно назвали „бар’єр дистанції 
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спілкування”. Полягає воно в тому, що більшість старшокласників 
складають враження людей відкритих, активно йдуть на досить близь-
кий контакт з дорослими, яким довіряють, діляться своїми проблемами 
досить відверто. У дорослого виникає враження, що юнак або дівчина 
готові поділитися найінтимнішим і чекають на нашу допомогу. І дійсно, 
допомога у вигляді порад, роз’яснень і т. ін. приймається, але поступово 
виникає відчуття, що чим активнішою вона стає і чим глибше проникає 
у внутрішній світ дитини дорослий, тим закритіше стає молода людина 
й у дорослого виникає чітке відчуття опору. Продовження „допома-
гаючого” спілкування може призвести до серйозних і довготривалих 
конфліктів. Доросла людина часто не виявляє достатньої гнучкості і не 
зупиняється вчасно. 

В практиці корекційної роботи доводиться досить часто зустріча-
тися з випадками глибокого відчудження між батьками і дорослими вже 
дітьми, причина якого – саме в описаному явищі. Це відчудження дуже 
важко подолати, і іноді люди вже не можуть все життя повернутися 
один до одного, хоча це й переживається дуже трагічно всіма учас-
никами конфлікту. Практична порада виглядає дуже просто: якщо ви 
помічаєте, що ваш син або дочка (або учень), який ділився з вами своїми 
проблемами, потребував порад і радо приймав допомогу, раптом почав 
опиратися, дратуватися й замкнувся в собі – подавіть в собі роздрату-
вання й подив (які, прямо скажемо, є цілком справедливими, адже він 
перший показав необхідність для нього такого конфлікту) і ... залиште 
його в спокої. Не проявляйте цікавості, не давайте порад – нехай все 
йде, як є. В цей час у вашої дитини йде дуже напружена й не зовсім 
зрозуміла робота. Якщо їй знадобиться ваша допомога знову – вона 
звернеться до вас, а якщо не звернеться, то й не треба. Досить того, що 
ви залишатиметесь поруч, проявлятимете тактовність і не заважатимете 
в цілому здоровому явищу – реакції емансипації. 

Взагалі, роль дорослого в житті дитини в періоді ранньої юності – 
найскладніша. Вона дуже важлива, тому що близький дорослий є 
об’єктом ідентифікації рольової і особистісної поведінки (див. про це 
докладніше нижче), але й дуже важка. Треба мати мужність і мудрість, 
щоб усвідомити: ми дитину цього віку дратуємо вже самою своєю 
присутністю. З іншого боку, батьки є найбільш цінними і потрібними 
людьми (останні масові опитування старшокласників європейських 
країн свідчать, що на першому місці серед всіх цінностей для них 
залишається їхня родина). Дратуються ж вони, головним чином тому, 
що „дослідження” внутрішнього світу відкриває їм нашу подвійну 
мораль, наші недоліки й хибні вчинки. А вони ж люблять нас. І задають 
собі питання, чи можна нас таких любити? Вони, далі, бояться цього 
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питання в собі, адже воно стосується батьків, а крім того їх турбує й те, 
що в собі вони теж знайшли немало негативних рис і правильно 
здогадуються, що ми про них знаємо. Чому ж тоді любимо їх? А раптом 
це лицемірство і насправді батьки зовсім не люблять їх. Згодьтеся – 
дуже важко з цим усім впоратися... Якщо дорослий займе в цьому 
суперечливому спілкуванні позицію відстороненого невтручання – це 
дратуватиме, оскільки є сигналом неуваги і байдужості (не забувайте 
про юнацький максималізм). Якщо позиція дорослого буде протилеж-
ною – увага, піклування, добра порада – це також дратуватиме, оскільки 
розцінюватиметься як „втручання в особисті справи”. Єдина можлива 
позиція тут – це уважний, дружній паритет, адже вони по-своєму праві: 
їх дійсно чекає власний життєвий шлях і пройти його можна лише 
самому. 

Ще одна дуже важлива особливість соціальної ситуації розвитку 
старшокласників полягає в тому, що вони вперше усвідомлюють себе 
об’єктом сприймання іншими людьми. Підвищена увага до своєї зов-
нішності, моделювання її і експериментування з нею – наслідок цього 
усвідомлення. В дослідженнях О.Т.Соколової переконливо доведено, 
що така підвищена увага до своєї зовнішності в цьому віці може не 
лише впливати на поведінку, але й деформує самооцінку, впливає на 
систему цінностей, інші глибокі особистісні структури. Старшоклас-
ники й тут неадекватні і надкритичні: вони дуже загострюють недоліки 
зовнішності, що може призводити до внутрішніх конфліктів і до 
розвитку почуття самотності, адже думки типу: „хіба можна такого 
полюбити?”, „кому я потрібна така неприваблива й незграбна?” блоку-
ють комунікацію, потреби залишаються нереалізованими. Це може бути 
ще однією причиною тривожності. З іншого боку, впевненість юнака в 
тому, що він дуже привабливий зовнішньо, теж дуже часто може 
призводити до неадекватної поведінки і навіть до явища нарцисизму. 
Справа в тому, що прислів’я „Не народись красивою, а народись щас-
ливою”, вони часто розуміють обернено (навпаки) і спрощено. Тобто 
успіх на життєвому шляху вже забезпечено привабливою зовнішністю і 
не треба нічого більше для його досягнення робити – все зробить 
зовнішність. На жаль, саме така думка найчастіше призводить до 
девіантної поведінки і зупинок у розвитку особистості. Тут знову недо-
речна „зклейка” – успіх у житті складає комплекс із захватом при 
сприйманні їхньої зовнішності. Отже, й дійсно, крім догляду за собою, 
нічого робити не треба. 

Описані гострі проблеми соціальної ситуації розвитку старшо-
класників мають багато різних психологічних тлумачень. Найбільш 
слушною здається точка зору М.І.Бобневої, яка пояснює подібні 
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проблеми протиріччям між нормами спілкування і внутрішнім світом 
особистості [58]. З точки зору нормативності, в спільноті людей існують 
різні види спілкування, і в кожному з них своя, чітко нормована при-
сутність того, що ми називаємо внутрішнім світом. У більшості систем 
спілкування „присутність” внутрішнього світу мізерна, або він і зовсім 
може бути відсутнім. Суттєва задача людини полягає в засвоєнні норм 
різних видів спілкування. Це необхідно, оскільки, наприклад, недоречне 
„оголення” внутрішнього світу там, де це зовсім не передбачено, трав-
мує особистість і робить спілкування конфліктним. Якщо в підліт-
ковому віці дитина засвоює різні види й способи спілкування, то в 
ранній юності перед нею стоїть набагато складніша задача – вона має 
навчитися дозувати присутність власного внутрішнього світу в різних 
комунікативних ситуаціях. Саме тому, що вони цього не вміють, а лише 
вчаться це робити, соціальна ситуація й має вигляд кризи. 

Знову відзначимо, що засвоєння норм спілкування і формування 
власних індивідуальних стилів, що їм відповідають, – проблема і для 
дорослих людей. Коли людина сприймає зауваження керівника віднос-
но роботи як особисту образу, це говорить лише про те, що в ранній 
юності у неї не сформувалися різні нормативно-індивідуальні системи 
взаємодії. 

З точки зору соціальної ситуації розвитку, ранній юнацький вік 
включає в себе період вікової кризи. Вона найбільш гостра в 15 років, 
перед закінченням IX класу. 

Справа в тому, що тут ситуація для старшокласника загострюється 
об’єктивною необхідністю вперше в житті зробити власний вибір. Адже 
після закінчення IX класу можна піти вчитися в технікум, училище, 
ліцей або гімназію, а можна й залишитися в школі. Випускнику непов-
ної середньої школи буває важко прийняти правильне рішення, тим 
більше, що вірним може бути лише такий вибір, який максимально 
враховує індивідуальність молодої людини. Важливим також є те, щоб 
цей вибір органічно входив у загальний контекст становлення індиві-
дуальності і напряму життєвого шляху. Суттєве й те, що дев’ятикласник 
має обов’язково зробити цей вибір самостійно. А сучасна ситуація в 
країні додає ще одну складність – батьки часто виявляються дезорієн-
тованими і неавторитетними в очах дитини. 

При вдалому виборі, криза 15 років може пом’якшуватися і Х-ХІ 
класи мають уже характер поступового (літичного – Л.С.Виготський) 
розвитку. Але так буває не завжди. Якщо вибір все ж зроблено 
батьками, або й зовсім не зроблено (він відкладається до закінчення XI 
класу) – ці роки будуть являти собою власне кризовий період, а сама 
криза набуває постійного й невизначеного, ніби розчиненого в часі 
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процесу, Те, що відбувається в цей час з дитиною, Е.Еріксон назвав 
дифузією ідентичності. 

Традиційно „сильним” терміном у поясненні вікових особливостей 
є „провідна діяльність”. Відомо, що провідна діяльність є одним з 
найголовніших параметрів будь-якого вікового періоду, адже вона являє 
собою свідому форму активності людини, в котрій у даному віці 
головним чином привласнюється культурно-історичний досвід. З 
іншого боку, саме в провідній діяльності відбувається формування 
основних і центральних психічних новоутворень віку. 

Для ранньої юності визначення провідної діяльності ще й досі 
залишається невирішеною науковою проблемою. За соціальним поло-
женням представники цієї вікової групи залишаються учнями, отже 
учіння продовжує бути головною формою соціальної активності. 
Оскільки ж, порівняно з підлітками, старші школярі знову нібито 
„повертаються обличчям” до учіння, віддаючи йому набагато більше 
уваги, виникла думка, що учбова діяльність знову зайняла місце 
провідної для особистості. Проте й неозброєним оком видно, що це 
зовсім інше учіння, порівняно з тим, яким воно було у молодших 
школярів, та й у тих же підлітків. Головна його відмінність у тому, що 
воно досить жорстко пов’язується з майбутнім професійним вибором 
учня. Тоді цю діяльність було названо учбово-професійною. Все, зда-
валося б, логічно, але дослідників турбує, що при такій постановці 
питання поза провідною діяльністю залишаються справді магістральні 
психічні перетворення, що відбуваються в особистості старшокласника, 
і вони дуже умовно можуть бути прив’язані до учіння (хоча б і профе-
сійного). Ми маємо на увазі комплекс проблем, про що вже писалося в 
першому розділі: все, що пов’язане зі становленням внутрішнього світу 
особистості. Виникає протиріччя кардинального характеру: якщо проб-
леми становлення внутрішнього світу є центральними в ранній юності, 
вони мусять, згідно всіх законів вікової психології, бути пов’язаними з 
провідною діяльністю. І це означає, що учбово-професійна діяльність не 
є провідною. Якщо ж вона таки дійсно є провідною, то тоді проблеми 
внутрішнього світу і самосвідомості насправді не центральні, а є такими 
лише в думках і теоретичних побудовах дослідників. 

В цій ситуації деякі дослідники знаходять вихід у тому, що 
надають статус провідної не одному, а двом видам діяльностям (тут, на 
наш погляд, втрачається сам сенс поняття „провідна діяльність”), деякі 
ж вважають, що в ранній юності провідної діяльності немає взагалі. 
Останнє, до речі, це все рівно, що визнати, ніби в цьому віці відсутній 
психічний розвиток. Слід відзначити, що роздуми навколо провідної 
діяльності в ранній юності, на жаль, дуже симптоматичні для психології 
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взагалі. За влучним зауваженням одного з психологів, наша наука поки 
що дуже часто являє собою сукупність даних самоспостережень за 
розумовим процесом окремих дослідників, а не аналіз об’єктивно 
протікаючих процесів. 

Життєвий досвід і наукові факти говорять про те, що сенс всього 
періоду юності полягає в перетворенні дитини на суб’єкта власного 
життя. Три основні психологічні ознаки характеризують людину – 
суб’єкта власного життя: 

1. Це людина, яка сама свідомо ставить цілі, виходячи з власних 
потреб і прагнень (але не підкоряючись їм!) аналізу життєвої ситуації, в 
якій вона знаходиться та власних можливостей. 

2. Суб’єкт життя використовує свої способи досягнення цілей. 
Частина цих способів привласнена протягом розвитку, але в своїй 
сукупності вони складають неповторну психологічну конфігурацію – 
стиль. 

3. Суб’єкт життя – це обов’язково індивідуальність, тобто людина 
унікальна і неповторна із власною філософією життя. І саме такою вона 
залишається в пам’яті людей і в історії суспільства. Рання юність є 
першим, власне, підготовчим етапом до перетворення людини на 
суб’єкта власного життя. Майбутнє, якого так прагне старшокласник – 
не лише мрія. Воно – ще й необхідність, і обмеження. Це дуже важливо 
усвідомити, адже саме як необхідність майбутнє ставить перед дитиною 
першу складну проблему в її житті, яку може вирішити тільки вона 
сама. Ця проблема усвідомлюється юнаком як необхідність здійснити 
свідомий вибір напряму власного життєвого шляху, її треба вирішити, 
хочеш не хочеш, принаймні, до закінчення школи. Це – головне. І тому 
свідомий вибір напряму „життєвого шляху” стає переважаючою фор-
мою психічної активності в цьому періоді. Отже, це й є провідна 
діяльність. 

З проблемою вибору людина дуже часто зустрічається протягом 
життя. Це – складна й важлива психологічна проблема, і в науці їй 
присвячено багато досліджень. Але лише один раз, в ранній юності, 
вибір являє собою самостійну діяльність. 

Це – зовсім особливий вид діяльності. Вона, по-перше, не є суто 
внутрішньою (не можна ж серйозно уявляти собі, що кілька років 
молода людина лише сидить і думає, як їй бути), а по-друге – вона 
можлива лише за умови, ще її суб’єкт – вже повноцінна особистість. 

Старшокласник продовжує вчитись, спілкуватись, виконує ще 
багато різноманітних видів діяльності, але всі вони є тепер способами, 
умовами досягнення провідного смислоутворюючого мотиву – вибору 
напряму життєвого шляху. Розуміння цього багато що пояснює в 
поведінці учня. 
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Факти. Вже в IX класі помітні суттєві зміни в учінні дитини і в 
ставленні її до навчання, які потім лише поглиблюються. Учні розділя-
ються на три своєрідні групи. Представники першої ніби виокремлюють 
ряд навчальних дисциплін, які складають предмет їхньої підвищеної і 
поглибленої уваги. Успішність у них стає справою принциповою, осо-
бистісною. Учень читає додаткову літературу, готовий багато часу 
присвячувати підготовці до уроків, часто починаються систематичні 
заняття з репетиторами або, якщо є можливість, на курсах, факуль-
тативах і т. ін. Всі інші предмети утворюють групу „непотрібних”. 
Успішність їх вивчення та ставлення до них залежать від особистості 
дитини: одні, найбільш добросовісні і зібрані, намагаються будь-що 
засвоїти програмний мінімум (але не більше); інші не розуміють, наві-
що треба це вчити і агресивно, до конфлікту, протистоять необхідності 
готуватися до даних предметів; треті, більш прагматичні, намагаються 
знайти „підходи” до вчителя, викликати в нього позитивну „розуміючу” 
реакцію. Всі ці різновиди відносяться до однієї групи, в котрій став-
лення до навчання стає диференційованим. Це явище, яке так турбує і 
нервує дорослих є, насправді, абсолютно нормальним, таким, що 
відповідає віковим особливостям. 

Друга група учнів відзначається ніби „пошуком” свого місця у 
навчанні. У них проглядається ще підліткове різноманіття інтересів, 
швидка зміна захопленості. Вони – експериментатори-дослідники, що 
шляхом спроб та помилок все ж намагаються йти до розумного об-
меження і визначеності. Це й відрізняє їх від підлітків, хоча процес цей 
може дуже затягнутись. 

Третя група – це пасивні і незацікавлені учні, які нібито й самі не 
дуже розуміють, навіщо вони відвідують уроки в старших класах. 
Вчаться настільки важко, що могли б складати враження затриманих у 
психічному розвитку, хоча це зовсім не так, адже в інших, не пов’язаних 
з навчанням, галузях ці учні досить прагматичні, активні і вправні по-
своєму. Та і у відношенні до навчання виявляють досить впевнену і 
тверду позицію: „все рівно позитивну оцінку поставлять”. На жаль, 
вони не помиляються... 

Слід відзначити, що особистісність і принциповість всього, що 
пов’язане з навчанням, є важливою характеристикою всіх учнів цього 
віку. Навіть, якщо це непомітно і ретельно приховується. Це має суттєві 
позитивні наслідки – прагнення до високих результатів, змагальність, 
виховання в собі вольових рис характеру. Але є й негативні складові – 
заздрість, конфліктність тощо. 

Пояснення. Вказані особливості учіння старшокласників можна 
пояснювати по-різному, але дійсно зрозумілими вони стають, якщо 
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виходити з провідної діяльності. Мотив вибору життєвого шляху 
„забарвлює” всі форми активності особистості. Але в цьому віці, як 
справедливо вважає авторитетний знавець психологічних проблем жит-
тєвого шляху Т.М.Титаренко, зміст життєвого шляху ще не бачиться 
виразно і детально, натомість уявляється достатньо цілісно. Якщо 
використати теоретичну концепцію Л.С.Виготського, можна сказати, 
що таке бачення життєвого шляху знаходиться в „зоні актуального 
розвитку дитини”. Тоді в „зоні найближчого розвитку” має бути більш 
деталізоване й чітке уявлення про майбутній шлях життя. Отже, до 
нього треба прийти за три роки ранньої юності. В учнів закономірно 
виникає відповідна провідна потреба, її досягнення являє собою, з 
одного боку, вивчення-дослідження сукупності життєвих шляхів, що 
пропонує дане суспільство як можливості, а з іншого – співвіднесення 
цих даних із собою, з власними бажаннями і можливостями. Тут цілком 
закономірно і об’єктивно виникає проблема професії, адже в нашому 
типі суспільства передбачається, що самостійне доросле життя – це, 
перш за все, професійна діяльність. Отож реально уточнення життєвого 
шляху являє собою отримання і систематизацію знань про професійні 
галузі і окремі діяльності в них, про те, що необхідно знати й уміти, щоб 
оволодіти певною професією. Це – по-перше. По-друге, задоволення 
потреби в конкретизації напрямів життєіяльності пов’язане з дослід-
женням життя людей, їхніх цінностей, рольових стратегій, внутріш-
нього світу тощо. По-третє, має вирішуватися проблема „апробації” і 
корекції власних дій у певному напрямі. Все це здійснюється в учбовій 
діяльності. Саме цим і пояснюються її особливості: учіння перестає 
бути для юнака самодостатньою діяльністю. Воно тепер обслуговує 
магістральні процеси розвитку особистості, воно є своєрідним 
полігоном відпрацювання життєвих стратегій. 

Реально картина розгортається приблизно так. Ще в підлітковому 
віці у дитини виникають певні нахили до окремих професійних галузей. 
Вони поки що суто емоційні і поверхові, адже знання про них та про 
своє можливе місце там є житейським і випадковим (спостереження за 
діяльністю дорослих у притаманному підліткам стилі). Оскільки 
шкільні предмети у своїй сукупності якось відбивають соціальні галузі 
науки і практичної діяльності, дитина, підкоряючись нахилам, окреслює 
коло „потрібних” предметів. Тільки протягом навчання в старших 
класах, навчання поглибленого й зацікавленого („справжнього”) дитина 
відповідає собі на поставлені питання: чи дійсно це їй подобається?, чи 
можна тут чого чекати?, чи спроможна вона на це? Отже, йде дослід над 
собою. Це притаманне першій із вказаних нами груп. Що ж відбу-
вається в другій групі? Там „експеримент” іде в розширеному вигляді: 
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коли ще нема нахилів і „кола”, то їх шукають, переходячи від одного до 
іншого. До речі, з психологічної точки зору, не можна сказати точно, 
учням якої групи краще. Здавалася б, що учні першої групи більш зрілі, 
а отже й знаходяться у значно комфортнішому стані. Але, якщо вони 
зрозуміють, що цей вже обраний напрям – не для них, то попадуть в 
конфліктне становище: треба буде або коректувати нахили і бажання, 
або змінювати „коло” інтересів. А це непросто, оскільки тут справа не 
обмежується лише навчанням: починають „грати” і соціальні, і інди-
відуальні (гнучкість-крихкість „Я-концепції” тощо) фактори. 

…У філологічний клас ліцею вступив хлопець, який дуже бажав 
стати філологом-літератором. Багато читав, чудово розбирався в творах 
і літературному аналізі, непогано писав вірші – все це в школі. Ліцей 
був при солідному вузі, а даний клас – при дуже солідному і серйозному 
факультеті. Учнів почали вчити літературі, літературознавству і мово-
знавству, що називається, по-справжньому. Хлопець встигав, йому не 
було важко, але щось відбувалося – згасав запал, знижувалася цікавість. 
А по закінченні першого року навчання (X клас) він сказав, що поми-
лявся і буде готуватися вступати на природничий факультет. Тобто, в 
конфліктній ситуації він вирішив, що „неправі” його нахили і бажання. 
(Це знаменує, до речі, те, що ми назвали вище „відкриття свого внут-
рішнього світу”). З суто психологічної точки зору ситуація нормальна і 
навіть непогана, адже хлопець продемонстрував і зрілість, і гнучкість. 
Але виявилося, що дуже жорстко склалася соціальна ситуація. Перейти 
до іншого класу ліцею було неможливо, повернутися до школи і довчи-
тися було абсолютно неможливо, батьки зайняли жорстку позицію і 
слухати не хотіли всіляких примх, а після філологічного класу вступати 
на природничий факультет не ризикнули. Хлопець вступив-таки на 
філологічний факультет, з другого курсу його виключили за академ-
заборгованість. Зараз він відслужив в армії і поновлюється на той же 
філфак, але видно, що робить це більш автоматично і механічно. Та й 
все інше в його житті якось не складається, вій ніби зупинився десь (ми 
ж знаємо, де саме) і ніяк не може піти далі. 

Таких проблем, до речі, дуже багато, просто вони не так помітні. І 
всі вони укорінені в помилках, такого, здавалося б, простого й 
зрозумілого процесу, як навчання в старших класах. 

Нам залишилось проаналізувати третю групу учнів, „найслаб-
кішу”. Їхні проблеми, як правило, пов’язані з несформованістю системи 
власне учбових і учбово-комунікативних способів дій. І в цьому плані 
вони – результат професійної неспроможності вчителів. Способи учбо-
вих дій дитина має засвоїти ще в початкових класах, а комунікативних – 
в підліткових. Це – сензитивні періоди. Вони пройшли, і тепер 
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особистість ніби „зачиняється” для їхнього засвоєння: все. що було 
легко й просто засвоїти тоді, стало неможливим зараз. Є ті ж самі нахи-
ли, потреби і цілі, що й у однокласників, але є й відчуття неспромож-
ності. Самооцінка потерпає просто трагічно, і на фоні кризової 
соціальної ситуації розвитку слід чекати дуже серйозних психологічних 
проблем у житті цих учнів. Звісно, вони будуть компенсувати свої 
недоліки, і тут уже проблема полягає в шляхах компенсації. 

Проблема невстигаючих старшокласників є дуже гострою і, 
одночасно, досить далекою від вирішення, принаймні, в нашому 
суспільстві. Вони складають не таку вже й маленьку групу молодих 
людей, які вперше не просто відчули, а усвідомили свою неповно-
цінність, непотрібність і безпорадність. Якщо зважити на тонкі психічні 
механізми побудови власного Я і тендітність внутрішнього світу в 
цьому віці, слід визнати, що ці учні переживають психотравму. А під-
креслена байдужість або войовнича агресія – то вже механізми психо-
логічного захисту. Вчителі, на жаль, дуже часто ставляться до таких 
дітей надто утилітарно: вони сприймають їх як безнадійну необхідність. 
Між тим, наставникам слід було б знати і завжди пам’ятати, що серед 
психічно нормальних старшокласників немає тих, хто байдуже 
ставиться до успіхів у навчанні. Щоб допомогти невстигаючим, ми б 
порадили спиратися на позитивне в них. Цим позитивним є стан 
постійного пошуку і підготовки до вибору. Треба зуміти зробити так, 
щоб юнак „охопив” пошуком і сферу навчання. Він має зрозуміти, що 
тут можна й треба пробувати; не губитися після невдачі, а відшукувати 
інші шляхи і можливості вирішення тієї самої учбової задачі. 

Шанс знайти свої способи навчання в цьому віці насправді досить 
високий. Дуже позитивну роль у навчанні відіграють предмети гума-
нітарного циклу, особливо якщо особистісні колізії героїв художніх 
творів або персонажів історичного минулого спеціально акцентуються. 
Інтерес до особистості, притаманний даному вікові, може зумовити і 
інтерес до навчання. Можна вказати багато і інших шляхів допомоги 
учням, але думка, мабуть, вже зрозуміла: треба разом з ними шукати і 
експериментувати. А найголовнішим психологічним моментом є відво-
лікання невстигаючого учня від постійного і невтішного порівняння 
себе з іншими, більш успішними учнями, і зосередженні його на взає-
модії з учбовим матеріалом та з власним просуванням у цій взаємодії. 

Відзначимо тепер загальні психологічні особливості учіння 
старшокласників. 

1. Учіння в цьому віці є формою провідної діяльності – вибору 
напрямку життєвого шляху. Цим визначається його роль і статус у 
психічному розвитку юнака: з одного боку, воно ніби втрачає само-
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достатню значущість – суб’єктивно для учня учіння має цінність лише в 
контексті планування власного майбутнього (джерело інформації, 
своєрідний тренінг успішності-неуспішності тощо). Звідси – диферен-
ційоване ставлення до учбових предметів як норма навчання. 

З іншого боку, провідний характер учбової діяльності визначає її 
центральну роль у психічному розвитку, і проблеми в учінні однозначно 
є проблемами розвитку. Тому невстигання, невизначеність з „колом” 
необхідних надалі предметів, інші негаразди означають блокування 
провідної діяльності, а отже й припинення або серйозні відхилення в 
розвитку особистості. 

2. Учіння дуже тісно пов’язане з іншою формою провідної 
діяльності – з самопізнанням. Результати численних досліджень засвід-
чують цей факт: у ситуації усвідомленого вибору між учбовими 
завданнями, які (згідно спеціального роз’яснення педагога) сприятимуть 
розвитку нових знань і умінь, та іншими, що сприятимуть встановленню 
учнем власних здібностей, недоліків та перспектив, старшокласники 
обирають саме останні. Уявляється, що це непогано б враховувати в 
організації навчання. 

3. Успішність учбового завдання розцінюється старшокласником 
не з точки зору правильності виконання інструкції і вимог вчителя (це 
характерно для молодших учнів), а як підтвердження ефективності 
власних, притаманних лише йому одному способів дій. Справа в тому 
що учень відкриває для себе численність смислів однієї й тієї ж учбової 
дії. Одним з цих смислів є те, що дія точно відповідає заданому 
вчителем зразку і тому оцінюється позитивно, а й іншим смислом 
виявляється те, що ця ж дія підтверджує правильність індивідуально-
специфічної учбової стратегії і, ще ширше – діяльнісної стратегії вза-
галі. Саме це дуже суттєво для старшокласника і приносить йому 
найбільш комфортні психологічні переживання. Добре, коли це 
переживання підсилюється відповідною оцінкою педагога, але так буває 
далеко не завжди. Якщо учитель знаходиться в жорсткій інертній 
позиції і вимагає безумовного засвоєння зразка дій без врахування 
індивідуальних особливостей учня – це призводить до конфлікту. Від-
значимо спеціально для вчителів, що така „орієнтащя на зразок” 
абсолютно не притаманна учням старших класів. Тому змінюються і 
критерії самооцінки у навчанні: якщо в молодшому шкільному і 
підлітковому віці основними орієнтирами для самооцінки були зовнішні 
фактори (зразки, вимоги, норми), то в ранній юності домінують 
внутрішні критерії оцінювання себе у навчанні, в тому числі й уявні – 
відповідність успішності своєму місцю й положенню в майутньому. 
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4. У процесі учбової діяльності в старшокласника формується 
індивідуальний стиль цієї діяльності, який, за влучним визначенням 
В.С.Мерліна, є специфічним психологічним утворенням, що опосеред-
ковує цілі і мотиви діяльності і забезпечує її неповторність. Кожна мета, 
кожна задача (які, самі по собі, можуть бути дуже схожими у різних 
учнів) співвідноситься з власними індивідуальними особливостями і, 
таким чином, „довизначаються” або й „переозначаються”. Відзначимо, 
що формування в ранній юності індивідуального стилю діяльності і 
індивідуального стилю спілкування є об’єктивно-закономірним проце-
сом. З огляду на це, навчання в цьому віці просто не може бути не інди-
відуальним. І, якщо вже говорити про горезвісний „індивідуальний 
підхід до навчання”, то він в цьому віці не просто можливий, а 
обов’язковий. 

Як уже зазначалося, індивідуальний підхід ми розуміємо зовсім не 
так, як його розуміє спрощена й нещасна педагогіка: це і не загадкове 
врахування астрономічної безлічі індивідуальних особливостей, не 
обов’язковість навчання в ситуації тет-а-тет. Мова зовсім про інше. 
Вчителю достатньо: а/розуміти, що його учень-старшокласник не 
нерухомий і пасивний об’єкт, ще тільки й може, що чекати вказівок і 
виконувати їх, а особистість, яка у власній активності постійно і свідомо 
формує свою індивідуальність, в тому числі й індивідуальний стиль 
діяльності; б/знати особливості, напрямки і нюанси цього процесу 
становлення в кожного учня; в/організовувати навчання так, щоб воно 
ніби „вбудовувалося”, проникало в цей процес становлення, не пору-
шуючи, не гальмуючи, а, навпаки, стимулюючи його. Якщо вчитель це 
врахує і створить свою відповідну позицію, він зможе реалізувати 
„індивідуальний відхід” одночасно, скільки б учнів не було в класі 
(докладне наукове обґрунтування даної позицію дивіться в нашій роботі 
в кінці розділу). 

5. Тут знову повторимось: у зв’язку з тим, що учбова діяльність 
старшокласника включається в загальний контекст усвідомленого вибору 
напряму життєвого шляху, провідну спонукальну функцію в ній 
виконують не учбово-пізнавальні мотиви, а мотиви досягнення. Саме як 
сходинку до визначення себе в майбутньому розцінює успіх і невдачу в 
учінні юнак. Успіх стає домінантним переживанням у навчанні. Проте, в 
психологічних дослідженнях встановлено, що мотив досягнення в цьому 
віці диференціюється і може існувати в двох протилежних за значенням 
для особистості формах. Перша з них має назву „прагнення успіху”, а 
друга – „страх невдачі”. Виявляється, що лише перша форма мотиву 
досягнення забезпечує дійсно позитивний рух особистості. При цьому 
переживання успіху в навчанні дуже важливе, воно фіксується в осо-
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бистості і саме по собі має роль, що виходить за межі власне навчання. 
Ми хочемо сказати цим, що дане переживання, з’явившись у досвіді 
людини у зв'язку з навчанням, потім розповсюджується на всі галузі 
життя, в тому числі й на професійну діяльність. Саме тому воно таке 
важливе, і формування його у старшокласника є абсолютною необхід-
ністю. Але, разом з тим, важливим є і, так би мовити, шлях до цього 
переживання. Юнак розширює поле свідомості і усвідомлює буквально 
все. Усвідомлює він і те, як він прийшов до успіху: чи завдяки наполег-
ливій праці і пошуку власних способів дій, чи, що називається, „в обхід” 
– переписавши завдання, обдуривши викладача і т.ін. Все це фіксується і 
переплавляється в досвід. Тому так важливо в цьому періоді, щоб оцінка 
викладача фіксувала не лише результат, а й шлях до нього. Психологія 
вже знає дві дуже важливі речі про цей шлях. По-перше, кожен учень 
починає з різного рівня і рухається в різному темпі. В плані свідомого 
самостановлення індивідуальності дуже суттєвим є, щоб оцінка 
враховувала саме рух і успіх даного конкретного учня. Ми маємо на увазі 
різницю між абсолютною і відносною успішністю, на яку вказував 
Л.С.Виготський. Абсолютна успішність є відбиттям співвідношення 
результату учіння з відповідною нормою. Вона зовсім не враховує 
індивідуальні особливості учня і його динаміку у навчанні. А в даному 
віці саме це останнє і є найважливішим. Воно може бути зафіксованим у 
відносній успішності. Воно, фактично, має „вхоплювати” те, наскільки 
просунувся в розвитку даний учень, отримавши якийсь результат. На 
практиці це може виглядати приблизно так. Виконання одного й того ж 
завдання для одного учня може не означати ані просування, ані успіху – 
воно для нього занадто легке, а для іншого й половина завдання є 
дійсним рухом і великим успіхом. Якщо їх оцінити з позицій абсолютної 
успішності – перший отримує „5”, а другий – „3”. Це, суб’єктивно, буде 
означати, що перший учень впевниться – нагороду можна отримати 
буквально ні за що. А другий зрозуміє ще раз, що йому не дано досягти 
успіху, хоч як не старайся. Якби ж ці учні оцінювалися з позицій 
відносної успішності – все було б навпаки: першому б пояснили, що він 
фактично нічого не зробив такого, за що йому можна ставити найвищий 
бал, зате другого треба було б всіляко заохотити і визнати соціально його 
роботу. На жаль, все це абсолютно не притаманне нашій системі освіти, і, 
нам здається, має просто жорстокі наслідки – варто лише подивитися, як 
прагнуть успіху сучасні „бізнесмени”. 

По-друге, переживання успіху ґрунтується на діалектичному 
співвідношенні здібностей і зусиль учня. Проблемою старшого шкіль-
ного віку є те, що учень усвідомлює це складне співвідношення і від 
того, як він його усвідомить, буде залежати не лише навчання, а й все 
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подальше трудове життя. Фатальними за своїм значенням є крайні 
протилежні варіанті даного співвідношення. Якщо в свідомості закар-
бується: успіх визначається лише здібностями∗, а зусилля взагалі зна-
чення не мають, це означатиме практичну відмову людини від розвитку. 
Якщо дитину протягом багатьох років навчання „умовили”, що, по-
перше, все залежить від здібностей, а по-друге – їх-то у неї і немає – 
вона „одягає” на себе роль „двієчника” і „невдахи” і такою вже й зали-
шається (хоча, звісно, якось буде компенсуватися). Тут виникає особли-
вий психологічний комплекс – вивчена безпорадність: я не хочу і боюся 
братися за якусь справу, бо з самого початку впевнений (і все моє життя 
це стверджує), що в мене ніколи нічого не вийде. На цьому полюсі може 
бути й інша неприємність: якщо дитина повірила у те, що її здібності 
дуже високі, і не треба, в зв’язку з цим, прикладати великих зусиль, все 
й так вийде. І дійсно, якийсь час виходить, що ще більше збиває з панте-
лику. А дорослі підхвалюють, і вчителі все ставлять і ставлять „5”... 
Кінець кінцем це призведе до того, що людина зовсім не спроможна 
буде до зусиль і на неї чекає дуже сильно розчарування в цьому житті 
(дуже яскравий приклад – наші численні „багатообіцяючі” талановиті 
майбутні футбольні зірки, більшість з яких так назавжди і залишаються 
майбутніми, оскільки зовсім не спроможні до зусиль – просто дуже 
міцно вкарбовується в свідомості, що даному індивіду нічого не треба 
робити, оскільки він і так геній). 

Протилежна крайність співвідношення, що вивчається тут (здіб-
ності нічого не варті – все залежить від зусиль), здається менш небез-
печною. Але в разі, якщо вона стане жорсткою „програмою” свідомості, 
це може призвести до серйозних помилок і розчарувань юнака, зокрема, 
у виборі професії. Адже індивідуальні фізичні, психофізіологічні і 
власне психічні особливості – не така вже й дрібниця, і вони можуть 
стати міцним бар’єром на шляху до успіху. 

В цілому, якщо говорити про усвідомлення юнаком співвідно-
шення „здібності-зусилля”, слід відзначити, що саме організація проце-
су навчання має не декларативно, а реально забезпечити оптимальний 
варіант цього усвідомлення саме для даної конкретної особи. 

Повернемося до другої формі мотиву досягнення. Учбова діяль-
ність, мотивована „страхом невдачі”, є діяльністю вимушеною, 
неприємною і нецікавою. Невдачі трапляються у всіх, але в житті учнів, 

                                                 
∗
 Ми виходимо тут з того, що в житейській психології поняття „здібності” означає 

можливості людини виконувати діяльність, які раз і назавжди їй дані і протягом життя 

не змінюються і не розвиваються. Дослідження свідчать, що „на жаль” саме в такому 

вигляді дане поняття репрезентується в свідомості більшості людей. Отже, воно має 

певний присмак приреченості. 
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у яких цей мотив домінує, колись трапилась дуже неприємна річ: 
вчителі або батьки їх налякали, що буцімто неуспішне навчання буде 
жорстоко каратися, або принесе лихо близьким людям, або зкомпро-
ментує дитину перед однолітками. Взагалі, не так вже й важливо, чим 
саме викликаний був страх, важливо те, що невдача і страх ніби 
„зклеїлися” в свідомості, утворили комплекс. Тепер же єдине, чого хоче 
учень, – не отримати погану оцінку і не відчути страху. Це означає, що 
він весь час у напрузі, і йому зовсім не до змісту, швидше б все це 
закінчилося. Але ми мусимо сказати більше. Страх результату – зовсім 
не єдиний страх цих дітей. Згідно поглядів П.Жане, в подібних випадках 
ми маємо справу зі страхом дії, тобто учень боїться ще до того, як 
починає виконувати учбове завдання! 

Ми не можемо тут ретельно аналізувати особливості мотивації 
учіння. Відзначимо лише, що в ранній юності, якщо мотив страху 
невдачі у навчанні домінує, то він має всі шанси бути перенесеним у 
життя і стати своєрідною ідеологією людини. Тут ми яскраво бачимо, 
що учбова діяльність має зворотній вплив на ту провідну діяльність, 
способом якої виступає. 

Важливим психічним новоутворенням ранньої юності є особлива 
структура, яку називають „Я-концепція”. За визначенням Р.Бернса, „Я-
концепція” – це сукупність усіх уявлень індивіда про себе, поєднана з 
оцінкою цих уявлень [51, 30].  

Нижче ми докладно розглянемо цю дуже цікаву складову особис-
тості. Зараз же найважливішим є розуміння того, що вона, як новоут-
ворення, формується протягом раннього юнацького віку, в адекватній 
діяльності. Самопізнання і є цією діяльністю. 

Важливо не ототожнювати самопізнання і самоспостереження; 
останнє являє собою лише один із шляхів самопізнання. При цьому цей 
шлях – не найголовніший. Доведено, що основну інформацію про себе 
людина отримує зовсім не шляхом заглиблення в себе, а, навпаки, 
орієнтуючись на результати власних вчинків, реакції оточуючих людей 
та порівнюючи себе з ними. 

Внутрішнім психологічним змістом і сутністю діяльності самопіз-
нання в ранній юності є дуже складний і малодосліджений процес 
структурування внутрішнього світу особистості. Можна сказати, що „Я-
концепція” є результатом самопізнання, але вона – не головна з точки 
зору загального розвитку людини в цьому віці. 

Діяльність самопізнання має специфічну „надзадачу”: її виконання 
мусить призвести до виокремлення з внутрішнього світу особливої й 
загадкової структури, яку й називають „Я”. 
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Відбувається дуже напружена внутрішня робота, результатом якої 
є те, що людина як цілісна внутрішня сутність відокремлює себе і від 
зовнішнього, і від внутрішнього світу. Тільки вийшовши в цю позицію, 
людина може дійсно пізнати й усвідомити і себе саму, і світ, в якому 
вона живе. Оскільки ж, за Л.С.Виготським, усвідомити означає оволо-
діти, можемо стверджувати, що справжнє самоуправління і саморегу-
ляція є результатом процесу самопізнання. 

Підкреслимо ще раз: пізнання себе – дуже складна діяльність. 
Серед причин, які викликають цю складність, відзначимо такі: 

1. Людина повинна розвинути власні пізнавальні здібності, нако-
пичити відповідні засоби, щоб потім використати їх відносно себе самої. 
Лише на початку старшого шкільного віку більшість людей виявляються 
здатними на це. 

2. Має накопичитися матеріал для самопізнання, тобто людина 
повинна розвинутися, кимось стати, щоб, спрощено кажучи, було що 
пізнавати. Разом з тим, оскільки процес розвитку особистості не 
зупиняється, самопізнання буде завжди відставати і давати не зовсім 
вірну картину. 

3. Будь-яке знання про себе, вже фактом свого отримання змінює 
людину: взнавши щось про саму себе, вона стає іншою, що вказує на 
важливість самопізнання для розвитку особистості (за Ю.Б.Гіп-
пенрейтер [137]) . 

Не треба розуміти так, що самопізнання виникає лише в ранній 
юності. Воно є завжди в житті людини і починається від самого народ-
ження. Але цей процес стає центральним і сутністним лише в старшому 
шкільному віці. 

За свідченнями психологів-дослідників, у ранній юності 
формуються два основні способи самопізнання: 

– особистісна рефлексія; 
– інтроспекція. 
Н.Л.Гуткіна зазначає, що особистісна рефлексія розуміється як 

дослідження самою людиною власної афективно-потребової сфери, яка 
виникає лише в процесі спілкування, причому, головним чином, в 
конфліктних ситуаціях. 

Характерною особливістю особистіної рефлексії є те, що дослід-
ження людиною власного внутрішнього світу і поведінки відбувається в 
зв’язку з переживаннями інших людей, учасників спілкування або 
конфлікту. Внаслідок такого дослідницького процесу людина постає 
перед самою собою в іншому світлі, оскільки співвідношення власних 
почуттів і переживань з почуттями і переживаннями іншої людини 
дозволяє їй побачити конфліктну ситуацію і себе в ній ніби зі сторони 
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(децентрація), а це сприяє більш правильній оцінці власної поведінки. 
Тут ми ще раз зустрічаємося з дуже специфічним проявом інтеріо-
ризації у вигляді, притаманному саме ранньому юнацькому вікові: 
відношення до свого внутрішнього світу як до об’єкта пізнання є 
результатом присвоєння і внутрішньої відозміни позиції пізнавального 
відношення до іншої людини. 

Отже спочатку, переважно у підлітковому віці, у дитини фор-
мується пізнавальне відношення до іншої людини (виникає відповідна 
мотивація, розвиваються способи сприйняття іншого і т.ін.). Потім, в 
ранній юності, відповідністю до сутності періоду, ця позиція ніби 
„повертається” на себе. Якщо свого часу вона не була сформована, 
самопізнання старшокласника може стати серйозною проблемою. Вся 
справа в тому, що пізнання себе в даному віці є об’єктивно-необхідною 
і закономірною діяльністю, тобто кожна дитина виконує її незалежно ні 
від чого. Якщо ж через вказану причину, суб’єкт виявляється внут-
рішньо не підготовленим до цього – виникають значні труднощі. Хво-
робливе (аж до клінічних ознак) „занурення в себе”, самотність 
виникають зовсім не тому, що юнак надто цікавий для себе, а тому, що 
йому дуже важко вийти „за” свій внутрішній світ і сформувати власне 
„Я” як опозицію до зовнішнього і внутрішнього світу. В численних 
літературних джерелах ви можете зустріти твердження, що подібне 
„самозанурення” є взагалі рисою, притаманною юнацькому вікові. Але, 
на наш погляд, з цим твердженням треба бути обережним. Дійсно, в 
цьому віці юнаки набагато частіше ніж підлітки замислюються, праг-
нуть усамітненості, свого „куточка” (згадайте думку Ф.М.Достоєв-
ського). Але ми маємо всі підстави стверджувати, що в цей час вони (в 
нормі!) мріють про майбутнє, планують дії і аналізують минулі вчинки, 
а зовсім не „копаються в собі”, бажаючі взнати, які риси в них є, а яких 
немає. Під час таких роздумів юнак може оцінювати ті чи інші риси, але 
не шукати їх. Пошук же означає, що найефективніші способи само-
пізнання чомусь не засвоєні суб’єктом, і він „спускається” до простої 
інтроспекції як найлегшого, але й найменш ефективного шляху. Це має 
викликати нашу стривоженість: адже через проблеми у спілкуванні чи 
спільної діяльності юнаку не вдається „відокремитися” від внутріш-
нього світу і опанувати його. 

Які ж способи самопізнання в ранній юності слід вважати най-
більш ефективними? Як не дивно це звучить, до таких слід віднести ті, 
що формуються і здійснюються у суто зовнішній активності. Нор-
мальне, адекватне, вірне знання про себе – це знання, що з’являється в 
результаті взаємодії з іншими, спільної діяльності з ними. Отже, 
самопізнання має бути процесом, опосередкованим зовнішніми діями. 



 226

Ще великий Гете говорив: „Краще всього себе пізнаєш не у спо-
гляданні, а в дії”. До речі, таким шляхом здійснюється самопізнання і на 
більш ранніх етапах онтогенезу. Саме дії, переживання їхнього процесу, 
результату, оцінки забезпечують абсолютну більшість інформації у 
пізнанні себе. В ранній юності змінюється тільки зміст і характер цих 
дій, вони (ті, що є засобами самопізнання) стають ніби глибшими і 
змістовнішими. Головну інформацію про себе юнак отримує тепер не 
від переживання суто зовнішньо-практичних дій або рольових „вправ”, 
а від дійсного, проникаючого глибокого контакту. Відзначимо тепер 
форми активності, які є найбільш ефективними засобами самопізнання в 
ранній юності. 

1. Інтимно-особистісні стосунки (дружба, кохання). Ми вже 
згадували, що психологічна сутність інтимного спілкування полягає в 
глибокому, обережному і безоціночному та непрактичному доторканні 
до найпотаємнішого внутрішнього світу іншого. 

Воно передбачає не тільки відкритість іншого, але й власну 
відкритість. Тут відбувається найточніше пізнання і самопізнання на 
чисто людському, надособистісному рівні. Зустріч двох відкритих, 
психологічно оголених „Я” – то є зустріч із собою, собою-іншим. Тільки 
тут (а зовсім ні в якій інтроспекції) юнак відкриває в собі безліч нових і 
неочікуваних станів, почуттів, думок і здібностей. І це теж зустріч, 
зустріч з собою невідомим і зовсім-зовсім іншим. Але інтимне спіл-
кування не обмежується лише цим. Воно змінює світ існування людини, 
подвоюючи його. Тепер поруч існують два світи Я: той, в якому все 
звичне, логічне і закономірне, і той, де проходить „зустріч” – новий, 
бурхливий і барвистий. Він – такий привабливий, але... швидкоплинний, 
і до цього треба звикнути, треба знайти себе в цих двох світах і 
навчитися жити в них. 

Ми хочемо ще раз наголосити: самопізнання полягає у відкритті 
здатності любити, багато думати про кохану людину або друга, бути 
зовсім іншим у спілкуванні з нею, а зовсім не в тому, щоб досліджувати: 
що ж я відчуваю, коли люблю? Останнє є власне відхиленням у 
самопізнанні, а не нормальним життям. 

2. Поглиблене вивчення внутрішнього світу героїв художніх 
творів. Результати численних психологічних досліджень свідчать про 
змістовну зміну в інтересах старшокласників щодо художніх творів, 
порівняно з підлітками. Якщо останніх приваблюють, перш за все, 
перепетії сюжету та суто рольова поведінка героїв, то юнаків захоп-
люють внутрішні переживання цих героїв. Ця зміна відбувається саме 
тому, що самопізнання набуває статусу провідної діяльності. Але до 
чого тут самопізнання? Художній твір (якщо він справді художній) 
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являє собою відбиток внутрішнього світу автора. Але це не нерухома 
копія типу фотографії. Внутрішні переживання автор зашифровує в 
особливі структури – символи, це по-перше. А по-друге – твір дуже 
динамічний, рухливий, адже таким є душевне життя. Отже, проник-
нення в сутність твору („доторкання” до внутрішнього світу автора) 
передбачає нелегку внутрішню роботу споглядача по розкодуванню 
символів і „вбудовуванні” в індивідуальну динаміку твору. Це дуже 
складний процес, але все ж твір – то прочинене віконце до душевного 
світу автора (іншої людини). І в цьому, кінець кінцем, вся справа. 
Естетичне сприймання художнього твору – це процес, психологічною 
сутністю якого є постановка споглядачем питань до твору про самого 
себе, і подальший пошук відповідей. Але й твір теж має власну „актив-
ність” – він і сам ставить перед тим, хто сприймає питання про нього 
(„хто ти?”) і запрошує до спільного пошуку відповіді. Ці відповіді – не в 
сюжеті, не в зовнішніх обрисах, вони за ними і над ними. Вони – у 
переживаннях і одкровеннях героїв, в інтонаційних структурах музики, 
в кольорових відтінках живопису. Саме через ці області автор транслює 
свій душевний світ, своє „Я”. Але чому ми говоримо про те, що інтерес 
до цих складових художнього твору є, фактично, інтересом до себе? І 
які ж знання про себе отримує людина, розшифрувавши задум автора? 
Естетичне сприймання, переживання художнього твору відбувається в 
особливій естетичній активності людини. В ній відкривається задум 
автора і завдяки емоційному піднесенню та діяльності уяви починається 
процес співтворчості: це вже мій задум, а подальший рух внутрі твору – 
то проживання моїх образів, колізій і емоцій. Я створюю і переживаю 
своє життя, йдучи за творцем. 

Пам’ятаєте, у В.Висоцького: людина, що прослухала дійсно 
геніальну пісню „Охота на Волков”, захоплено говорить: 

„... Да это ж – про меня! 

Про нас про всех – какие к черту, волки!” 

Отже, я ніби проживаю своє життя в художньому творі. Але ... 
саме «ніби». Насправді, я не проживаю, я створюю його, напружуючи 
уяву, піднімаючи у душі все, що в ній є, все, що ніколи не підняв би без 
такого сприймання. Тим самим я отримую зовсім нові, глибинні, 
неочікувані знання про себе. Це – ніби ще один, абсолютно унікальний, 
світ мого „Я”. 

Потреба відкриття цього світу спонукає юнака до естетичного 
сприймання, стимулює його увагу до внутрішніх світів героїв і авторів 
художніх творів. 

На завершення аналізу двох способів самопізнання, необхідно 
наголосити на тому, що вони є унікальними і суто людськими шляхами 
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відкриття в душі юнака світу інтимних переживань, місця для іншої 
людини у власному „Я”, та світу переживань художніх. Це – безмежні 
світи „Я”, саме вони створюють найчудовішу й найзагадковішу якість 
душі людини – її спроможність вмістити в себе весь світ і народити 
зовсім інші, невідомі світи. Юнак недаремно прагне до вказаних дій, він 
ніби відчуває, що лише реальний досвід інтимного спілкування та 
естетичного сприймання дозволить йому відкрити в собі це диво. Ніякі 
розповіді інших, ніяке навчання тут нічого не варті. І тут ми повинні 
звернути увагу на дуже тривожні тенденції сучасного суспільства. Ми 
маємо на увазі те, що замість глибоких і по-справжньому інтимних 
стосунків реклама і кіно-телепродукція та й взагалі соціальне середо-
вище (на що юнак дуже гостро й відкрито реагує) пропонує йому 
вульгарний секс як спорт, як суто фізичні вправи; коли замість худож-
ньої літератури в школах вивчають її шматки і кон’юнктурні малоху-
дожні твори, натомість викинувши з програми велику російську 
літературу, якою захоплюється весь світ. Ми, нарешті, маємо на увазі 
сучасну „художню” продукцію (поп-музика, детектив, трилер, бойовик, 
еротика і т.д.). Ми не про емоційні і поведінкові негаразди, пов’язані з 
цим „творінням” „великої” американської цивілізації (хоча вони дуже 
тривожні). Зараз хвилює інше: юнаки повинні побачити, що все це дуже 
просте і примітивне: задуми цього або поверхові і простіші дитя 
рахівниць, або вони зовсім відсутні; внутрішні світи героїв – це схеми, 
які притаманні або роботам, або деградуючим особистостям, або ж 
взагалі розумово відсталим дітям. В такому „мистецтві” немає худож-
нього змісту, а отже його розповсюдження не призведе ніколи до 
відкриття в людському „Я” безмежного інтимного і художнього світу. 
Здається, світ дуже ризикує зараз, і має всі шанси на те, що проблему 
вдосконалення роботів не треба буде вирішувати, достатньо того, що 
народжуватимуться діти... 

3. Засвоєння наукових знань в галузях, безпосередньо пов’я-
заних з людиною: філософія, психологія, біологія людини, історія, 
соціологія. Вивчення цих дисциплін дозволяє юнакам формувати 
власну дослідницьку позицію до проблем людського буття і особис-
тісних переживань. Відбувається відкриття, що це все, дуже складне і 
інтимне, можна осягнути засобами логічного мислення і експерименту. 
Відкриття в собі можливості науково-раціонального підходу до проблем 
життя людини є важливою складовою самопізнання. 

На превеликий жаль, старшокласники в своїй масі можуть вико-
ристати із наданого переліку лише історичну дисципліну, та й то дуже 
частково і, „ніби” всупереч вимогам програми, які стосуються значною 
мірою лише хронології подій та якихось зовсім буденних і малопро-
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фесійних коментарів до них. Інші предмети людинознавського спряму-
вання просто відсутні, хоча інтерес до них у учнів досить великий, про 
що свідчать, зокрема, і наші результати опитування старшокласників. 

Працюючи з учнями ліцею при Ніжинському педуніверситеті (Х-
ХI класи), ми звернули увагу на те, що значна їх кількість виявила дуже 
серйозний інтерес до психологічної науки. Подальша робота з ними 
дозволила встановити, що дійсна причина цього прагнення учнів 
вирішити власні психологічні проблеми за допомогою наукових знань. 
Неспроможність самому розібратися в собі та небажання „допускати” 
дорослих у свій внутрішній світ вказує старшокласнику один з шляхів 
вирішення його проблем – через рефлексію отриманих наукових знань. 
Відзначимо, що діти, які зверталися до нас, не мали якихось особливих 
труднощів, які б передбачали професійне втручання практичного пси-
холога. Проте, рівень їхньої культури та наявність поруч спеціалістів 
підказали саме такий шлях. Нам здалося, що абсолютна більшість 
старшокласників з цікавістю вивчали б основи психології як засіб 
самопізнання (курс психології для старшокласників, до речі, існував в 
Радянському Союзі і існує зараз у розвинених країнах світу). 

4. Дослідження і інтерпретація поведінки інших людей. В 
соціальній психології давно доведено, що вивчення і пояснення пове-
дінки іншої людини, якщо це процес житейський, а не наукове дослід-
ження, не є ніколи об’єктивним явищем. Ми бачимо іншого не як 
такого, а через своєрідну „сіточку” власних установок, бажань, стерео-
типів, через позасвідоме використання минулого життєвого досвіду. 
Розглядаючи все це як єдину структуру, Дж.Келлі використовує термін 
„особистісні конструкти”, Найссер називає це „перцептивним полем”, у 
гештальтпсихології і соціальній психології використовується поняття 
„соціальна аперцепція”. Суттєвим тут є те, що ми часто помиляємося, не 
тільки досліджуючи іншого, скільки приписуючи йому ті чи інші риси. 
Усвідомлення власних помилок призводить до розуміння певних рис і 
до їхнього „перегляду”. 

В соціальній психології відомо дуже багато ефектів, пов’язаних з 
явищем, про яке йдеться. Один з них – це так звана головна помилка 
атрибуції. Чи помічали ви таке, що, коли ви пояснюєте якісь особ-
ливості поведінки іншої людини, то схиляєтесь до приписування їй 
певних рис особистості. В той же час, пояснюючи власну поведінку, 
більше схиляєтесь до впливу ситуації, в якій вона відбулася (спостері-
гаючи знервовану людину, робите висновки, що емоційна нестійкість є 
її характерною рисою, а коли нервуєте самі – не вважаєте себе взагалі 
нервовим, а пояснюєте це тим, що вас вивели з себе, ви погано спали, 
перевтомлені і т.ін.). Отже, підкреслимо, головне тут те, що людина 
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помиляється, і усвідомлення цього сприяє самопізнанню і самозміні. Ці 
помилки супроводжують нас все життя і позбавитись їх не так вже й 
просто. Але краще позбутися їх в юнацькому віці, коли система 
особистісних конструктів тільки формується. Щоб бути максимально 
адекватною, вона має узгоджуватись з внутрішнім світом і бути гнуч-
кою і динамічною. Тож досвід вивчення й інтерпретації поведінки 
інших є суттєвим засобом самопізнання в ранній юності. 

5. Виникнення спільно-розподіленої діяльності. В ранній 
юності відбувається процес усвідомлення суб’єктом власних якостей як 
партнера по співробітництву. Реальна взаємодія переміщує в центр 
внутрішньої уваги такі особливості, як здатність усвідомити спільну 
мету і виділити в ній „свою частку”, схильність делегувати частину 
відповідальності за справу своєму партнеру, здатність слідкувати за 
власними діями, динамікою діяльності, емоційними станами стосовно 
мети і відповідно до дій партнера. Дуже важливим є те, що кожного 
разу юнакові потрібно вирішувати внутрішнє протиріччя між прагнен-
ням все зробити самому, самовиразитися і отримати заслужену подяку і 
необхідністю розподіляти діяльність з іншим. Недоліки, невідпрацьо-
ваність цієї частини життя можуть призводити до серйозних проблем 
відносно співробітництва в майбутньому. Одна крайність полягає в 
тому, що юнак зовсім не вміє і не бажає взаємодіяти через надмірну 
самовпевненість, егоїзм і недовіру до можливих партнерів, а проти-
лежна полягає в надмірній відкритості до допомоги і фактичній неспро-
можності будь-що зробити самостійно. Перша крайність може призвес-
ти до конфліктності, а в найбільш небажаних умовах до невротичної 
кризи (адже об’єктивно людина просто неспроможна все зробити сама), 
друга ж може вилитися в безініціативність, розгубленість, або й 
ворожнечу до інших, які, за думкою такої людини, просто мусять щось 
робити для неї і замість неї, 

6. Вираження власного внутрішнього світу як спосіб само-
пізнання. Власне „Я”, глибокі переживання виражаються людиною, як 
правило, в особливих ситуаціях, пов’язаних зі значною емоційністю. Це, 
свого роду, „квазітворчість”, і людина часто сама дивується тим ідеям, 
думкам і переживанням, які, виявляється, в неї є, а вона про це нічого й 
не знала... В ранній юності цей відкритий процес самовираження 
проходить у таких основних формах: 

– інтимне спілкування; 
– відстоювання власних позицій в конфліктних дискусійних 

ситуаціях; 
– власне творчість (наукова, художня); 
– особливі досягнення в практичній діяльності (навчання, спорт 

тощо). 
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Про інтимне спілкування ми вже згадували, тож розглянемо 
коротко інші форми. 

В гострих і конфліктних ситуаціях старшокласники ще дуже 
погано вміють контролювати себе і рідко бувають об’єктивними 
(юнацький максималізм). Це і послуговує їм в плані здійснення 
самопізнання: виникають неочікувані цікаві аргументи, образи, ідеї. Але 
головне – виникає рефлексія власної поведінки в цих „нештатних” 
ситуаціях. 

Іноді юнак дуже захоплюється і його поведінка розвивається по 
типу афекта (особливо, якщо цьому сприяють індивідуально-типоло-
гічні особливості). При цьому можуть висловлюватися такі думки, про 
які дитині потім може бути соромно й гірко згадувати. Тому ми хотіли б 
застерегти вихователів від надмірного використання в юнацькому віці 
всіляких дискусій, диспутів і тому подібних методів, що можуть спрово-
кувати надмірну відвертість дитини, до того ж малоконтрольовану з її 
боку. 

Важливими у самопізнанні старшокласника є його творчі доробки. 
Навіть якщо продукти творчості й не мають дійсної наукової або 
художньої цінності, вони – втілення внутрішнього світу дитини. Крім 
того, дуже важливим є проживання юнаком етапів творчого процесу, – 
від появи задуму до задоволення від отриманого продукту. Це може 
скласти неповторний особистісний досвід. Дуже доречними є в цьому 
плані різноманітні заходи-театралізації, ігри-драматизації тощо, в яких 
можуть прийняти участь практично всі діти (адже займатися науковою і 
художньою творчістю можуть лише окремі індивіди). 

Зовсім інші, але теж суттєві аспекти самопізнання розкриваються у 
видах діяльності, що вимагають, передусім, фізичної підготовки (спорт, 
танці, військові вправи). Увага до власної зовнішності є домінуючою в 
даному віці (на це вказують всі дослідники даної вікової групи, 
спираючись на результати опитувань). Дуже часто, на жаль, ця увага 
виникає на негативному підґрунті і може навіть призводити до 
невротичних переживань (О.Т.Соколова). „Як можна любити отакого?”, 
„Що можна досягти в житті, маючи таку зовнішність?” – ці питання 
дуже часто ставлять собі юнаки й дівчата, буквально досліджуючи себе 
в дзеркалі. Більшість, на жаль, залишаються розчарованими, але зовсім 
не тому, що об’єктивно мають непривабливу зовнішність. Причиною є 
те, що вони неусвідомлено порівнюють себе з „еталонами-моделями”, 
яких так щедро і настирливо пропонують засоби масової інформації. Ці 
демонстрації є справжньою жорстокістю, адже єдине, що може людина 
зробити із власною зовнішністю – це підтримувати гарну фізичну 
форму. Все інше в нормі не підлягає корекції. Як же важко переживати 
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велику відстань від еталонів! Лише фізичні навантаження можуть 
пом’якшити цю проблему юності. Вони дадуть приємні м’язові 
відчуття, комфортні враження від гарної координації рухів, позитивні 
переживання спортивних успіхів. 

Наші спостереження за організацією навчального процесу в 
багатьох так званих елітних навчальних закладам (гімназіях, ліцеях) 
свідчать про те, що фізичний розвиток старшокласників у більшості з 
них є абсолютно занедбаним. Мабуть, мається на увазі, що розвиток 
інтелекту компенсує фізичні проблеми. Але ж це дуже серйозна 
помилка. Не говорячи вже про здоров’я, звернемо увагу вихователів на 
те, що діти в цьому віці обов’язково стурбовані власним фізичним ста-
ном і виглядом. А компенсують вони цю проблему зовсім не успіхами у 
навчанні (хай вас це не обдурює!), а різними надкосметичними 
«заходами», або й просто відхиленнями в поведінці. 

Особливою і дуже ефективною формою самовираження старшо-
класників є власний щоденник. Сюди занотовуються найпотаємніші 
думки, переживання і прагнення, сумніви, негаразди, каяття – все може 
зосередитись у щоденнику. Це свого роду твір, а отже – відбиття 
душевного життя дитини. Для самопізнання тут відіграє значну роль 
вже саме по собі писемне мовлення, коли треба знаходити слова, 
висловлювати почуття повно й зрозуміло, прагнути точності. Важливо, 
що ведення щоденника має психотерапевтичний ефект (називання 
почуттів уточнює їх, робить більш упорядкованими, спокійними, а іноді 
– змінює, або ж показує, що насправді все набагато легше і простіше, 
ніж здавалося). 

У зв’язку із значенням щоденника в житті старшокласника, 
відзначимо дві думки: 

– треба всіляко сприяти веденню щоденника старшокласниками, 
наштовхувати їх на цю думку, і ні в якому разі не кепкувати і не 
цікавитись записами; 

– ми б радили вчителям відмовитись в старших класах від напи-
сання творів на „вільні” теми. Справа в тому, що потреба висловити 
себе дуже велика у дітей, і їм захочеться це зробити в творі. Та, з іншого 
боку, треба працювати «на оцінку», а ще – не хочеться, щоб хтось читав 
потаємне. Дитина може попасти в досить невизначену і напружену 
ситуацію, яка, цілком можливо, призведе до конфлікту або зриву. З 
іншого боку, штампування „вільної теми” не таке вже й безпечне – воно 
блокує процес самопізнання. 

7. Формування здатності представлення себе іншим людям. В 
соціальній психології вказаний процес має назву самопрезентації. За 
визначенням Д.Майєрса, самопрезентація – це акт самовираження і 
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поведінки, спрямований на створення сприятливого враження, яке 
відповідало б власним ідеалам та ідеалам співрозмовників. Кінцевою 
метою самопрезентації є управління ситуацією взаємодії і контроль за 
нею [275]. Цей механізм формується стихійно, але в ранньому 
юнацькому віці, якому взагалі притаманне розширення усвідомлення, 
він також стає об’єктом спеціальних свідомих зусиль. Інакше кажучи, 
юнак спрямовано вчиться представляти себе. Самопізнання є одночасно 
обов’язковою умовою і „власне” самим змістом формування самопре-
зентації. Для того, щоб адекватно представити себе іншим, людина 
мусить відокремити власне „Я” із зовнішнього і внутрішнього світів, 
стати в „опозицію” до них, розглядаючи їх як об’єкти власної актив-
ності. В цілому, самопрезентація – це опанування і гармонізація зов-
нішнього і внутрішнього світів „Я”. Мета спільної діяльності, особли-
вості рис і поведінки інших людей, які треба враховувати, можуть 
висувати досить жорсткі вимоги до поведінки і вигляду даної людини. 
Виконання їх, однак, не повинне приводити до травмування „Я-
концепції”, до втрати себе. Звідси зрозуміла необхідність подвійного 
контролю. Якщо в ранньому юнацькому віці механізм самопрезентації 
не формується цілеспрямовано, може виникнути висока вірогідність 
того, що людина буде часто програвати в спілкуванні і взаємодії. Тут 
можливі дві крайнощі: з одного боку, гіпертрофована увага людини до 
того, як вона сприймається іншими (завищений самомоніторинг, – у 
термінології Шнайдера), коли сам цей процес стає домінантним, витіс-
няючи власно ділову частину спілкування і, з іншого боку, людина 
може взагалі не вміти і не замислюватись над необхідністю самопре-
зентації, і тоді вона часто не досягає успіху через несприятливе вражен-
ня, яке складає на інших. Особливо важливо зрозуміти, що самопрезен-
тація – це дуже важливий і складний психологічний механізм, який 
може спрямовано формуватися в ранній юності (сензитивний період), 
одночасно являючи собою спосіб самопізнання. 

Перераховані сім способів (механізмів) самопізнання в ранній 
юності об’єднує їхня специфічна психологічна природа. Вони опосеред-
ковують процес пізнання себе і, виконуючи їх, юнак не ставить само-
пізнання як мету, хоча отримує результат – нові відомості про себе. З 
цієї точки зору, вказані механізми є мимовільними і неусвідомлю-
ваними. При цьому вони дуже ефективні і, практично, достатні для 
побудови „Я-концепції”. Однак треба бачити й те, що ці механізми 
„захоплюють” дуже багато сторін активності особистості, і в реальному 
житті ефективна діяльність всіх цих процесів просто неможлива. Особ-
ливо це розумієш, коли врахувати, що всі вони вимагають кваліфіко-
ваного керівництва з боку дорослих. Саме тому у старшокласників 
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виникає дефіцит знань про себе, а оскільки це пов’язано із потребами 
провідної діяльності, цей дефіцит є дуже болісним і може призвести до 
фрустрації. Для запобігання розвитку цього досить важкого пережи-
вання задіюються інші механізми (способи) самопізнання. Одні з них є 
власне неусвідомлюваними і мають психологічну природу відомих 
способів психологічного захисту (серед них найважливіші – емоційна 
ідентифікація), інші за своєю сутністю є такими ж, як перераховані 
вище, але пов’язані вони з девіантною поведінкою (поведінкою, що 
відхиляється від норми). 

Емоційна ідентифікація як механізм самопізнання існує вже у 
підлітків. Однак у ранньому юнацькому віці він набуває іншого, більш 
„гострого” і глибокого змісту, що пов’язане з підвищеним інтересом до 
внутрішнього світу людини. Ідентифікація виникає, коли у людини 
існує зразок, еталон (інша людина) настільки важливий і яскравий, що 
вона не просто хоче бути в чомусь схожою на нього, а ніби ототожнює 
(ідентифікує) себе з ним, „захоплюючи” якісь окремі риси даної особис-
тості. Ці риси вступають в певні взаємовідносини з властивостями даної 
особистості: якісь „приживаються”, інші відхиляються: в усякому разі 
ідентифікація дуже активізує процес самопізнання людини. Слід 
відзначити, що старшокласникам притаманна емоційна ідентифікація не 
лише з особистостями-еталонами, а й з певними молодіжними угрупу-
ваннями („панки”, „хіпі”, „рокери” тощо можуть виступити об’єктами 
цього процесу). В принципі все це означає активний пошук юнаком себе 
і власного життєвого шляху. 

Девіантна поведінка старшокласників теж багато в чому пов’язана 
з задоволенням потреби в самопізнанні. Пояснити девіантну поведінку 
старшокласників можна, виходячи з розуміння самопізнання як форми 
провідної діяльності. Недостатність знань про себе, тривожність з цього 
приводу підштовхує юнаків та дівчат до отримання нових знань і нових 
переживань в незвичній поведінці, що не приймається і не заохочується 
в суспільстві (останнє, до речі, надає особливої гостроти і пікантності 
цій новій інформації). „Що я відчуватиму прийому алкоголю або 
наркотику?”, „Як я поводитиму себе в середовищі правопорушників?”, 
„Що відчуватиму під час інтимної близькості?” – це ті питання, які 
набувають характеру потреб і зумовлюють специфічну поведінку. 

Чому б не уявити собі, що потяг до наркотиків-галюциногенів 
зумовлений не бажанням, яке „красиво” формують дорослі, а за ними й 
самі юнаки (відійти від повсякденності, забутися), а дефіцитом естетич-
ного сприймання дійсно високохудожніх творів, які „вмикають” і 
розвивають найбільш буйну фантазію, і ніякі галюциногени не потрібні. 

Оскільки ж цього в житті юнака немає, він знаходить компенсацію 
цьому найважливішому механізмові самопізнання. 
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Основні психічні новоутворення  
та становлення індивідуальності 

Під психічними новоутвореннями у віковій психології розуміють 
найбільш суттєві, глобальні структури, формування яких відбувається 
протягом всього вікового періоду, а їхня поява означає, що індивід 
завершив даний період свого розвитку. 

Знання психічних новоутворень потрібне не лише для того, щоб 
визначати дійсний психологічний вік індивіда (хоча й це дуже важливо). 
Воно дозволяє встановити напрям і кінцевий результат розвитку в 
кожному періоді, визначити його динаміку, розібратися в тому, що 
головне, а що другорядне на даному етапі. Кінець кінцем, саме знання 
основних новоутворень складає дійсну основу психологічного діагнозу, 
дозволяє робити науковий прогноз і визначати, крім всього іншого, 
специфіку навчально-виховної роботи. 

Л.С.Виготський у кожному віковому періоді виділяв центральні і 
побічні новоутворення. Центральні визначають магістральний напрям 
розвитку дитини, вони ніби синтезують, охоплюють всі психічні функ-
ції, змінюють співвідношення між ними, тим самим виводячи особис-
тість на якісно новий етап. Поява саме цих новоутворень вичерпує 
певний етап розвитку, руйнує стару соціальну ситуацію розвитку. В них 
зароджуються нові ключові переживання дитини, а отже й паростки 
нової соціальної ситуації розвитку. 

Побічні новоутворення мають подвійне походження. Частина з 
них – це функції, які були центральними в минулі періоди, зараз вони 
продовжують розвиватися, але не мають вже визначного значення в 
житті дитини. Інші – це ті, які займуть центральне місце в майбутніх 
етапах розвитку, вони ніби визрівають в тіні центральних новоутворень. 
З цього видно, що побічні новоутворення теж дуже важливі в цілісному 
процесі психічного розвитку. Центральне психічне новоутворення ран-
ньої юності формується в провідній діяльності, якою є вибір напряму 
життєвого шляху. З теоретичної точки зору, здається, що найбільш 
адекватною психічною структурою, що утворюється в цій діяльності, 
має бути життєве самовизначення особистості (самовизначення – 
свідомий акт виявлення і ствердження особистістю „власної позиції” в 
проблемних життєвих ситуаціях). Саме так і вважають деякі вітчизняні 
дослідники. Виявляється, однак, що це не зовсім правильно. За сутністю 
самого поняття, самовизначення – це не структура, а вчинок, який, до 
того ж, не можна здійснити раз на все життя: на своєму життєвому 
шляху людині доводиться здійснювати дуже багато таких вчинків-
самовизначень. Але ті, хто вважає життєве самовизначення новоутво-
ренням, розуміють його не як вчинок, а як результат певних процесів: 
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юнак ніби-то вирішив, як він житиме надалі. Таке міркування вже 
зовсім виходить за межі психології, а крім того, воно просто невірне із 
суто житейської точки зору: випускники школи дуже часто зовсім не 
знають, як їм бути далі. 

 Отже, більш вірною є позиція І.В.Дубровіної, згідно з якою 
центральним новоутворенням ранньої юності є готовність до життєвого 
самовизначення, а не самовизначення як таке [466]. Щоб краще зрозу-
міти сутність цього новоутворення, корисно, слідом за І.В.Дубровіною, 
порівняти випускника 11 класу з дошкільником, що „стоїть на порозі” 
шкільного навчання. Їх об’єднує: 

а/ чітке й усвідомлене прагнення бажаного майбутнього (для 
дошкільника – навчання в школі, для юнака – самостійного життя); 

б/ об’єктивно відповідний рівень фізичного, психофізіологічного і, 
власне, психічного розвитку, необхідний для опанування цього 
майбутнього; 

в/ достатня соціальна і моральна зрілість. 
І найцікавіше, що їх об’єднує, це: 
г/ невідомість і гіпотетичність себе в цьому майбутньому, коли не 

апробованим, не відчутим є сам плин життя, місце власного „Я” в 
ньому. Перед особистістю є шлях, яким вона хоче і може пройти, але як 
вона його пройде, як зміниться при цьому, ким (і якою) стане – це 
загадка. Отже, це є крок у „бажане – невідоме”. Проте, якщо для 
дошкільника його найближче майбутнє, з точки зору соціальної, є 
визначеним і окресленим – це шкільне навчання, і проблематичним є 
лише власне місце в ньому (що, до речі, не усвідомлюється дитиною), 
то юнак має сам визначити це майбутнє, і він певною мірою усвідомлює 
і проблематичність цього, і власну відповідальність. 

Готовність особистості до життєвого самовизначення являє собою 
складну психічну структуру, що виникає як результат взаємодії розви-
неної життєвої мотивації (життєві плани), самопізнання й самоусві-
домлення та індивідуального стилю діяльності і спілкування. Отже, ця 
структура є, якщо вживати термінологію Л.С.Виготського, розвиненою і 
розгалуженою психологічною функціональною системою, що охоплює 
численні психічні складові особистості. З точки зору онтогенезу, її 
виникнення є наслідком складної взаємодії між собою ряду інших 
структур, що визрівають на цей час. 

Основними психологічними компонентами готовності до жит-
тєвого самовизначення як центрального новоутворення ранньої юності 
слід вважати: 

1. Життєві плани, як стійкий прояв мотивації особистості відносно 
визначеного напрямку життєвого шляху. 
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2. Розвинену „Я-концепцію” – результат самопізнання як провід-
ної діяльності. 

3. Свідоме управління розвитком власної особистості (в гуманіс-
тичній психології цей процес має назву саморозвитку, а А.Маслоу 
вживає для його визначення термін становлення). 

4. Інтегрування власної особистості і перша поява індивіду-
альності як вищого рівня її розвитку. 

Розглянемо ці компоненти докладніше. 
1. Життєві плани є зовнішнім проявом і показником оволодіння 

власним внутрішнім світом, яке відбувається протягом навчання в стар-
ших класах. Вони, за Л.С.Виготським, являють собою визначену 
систему пристосування, яка вперше усвідомлюється дитиною. Їхня 
поява є завершенням всього процесу культурного розвитку в дитячому 
віці. Життєві плани в своїй сукупності і єдності складають своєрідну 
часову перспективу, яка опосередковує діяльність молодої людини і 
впливає відповідним чином на зміст і функціонування мотиваційно-
потребової сфери особистості. Згідно поглядів Ж.Нюттена [327; 546], 
часова перспектива не є подібною до абстрактного поняття часу, деяким 
передіснуючим „пустим простором”, а виступає як функція мотивацій-
них об’єктів, які її складають і визначають глибину, структуру, ступінь 
реальності і змістовні характеристики. Мотиваційний об’єкт, якщо 
„перекласти” цей термін на мову вітчизняної психології, являє собою 
життєву мету (якщо, наприклад, незакінчене речення „Я хочу...” 
старшокласник завершує „... вступити до інституту”, то цей вступ і буде 
мотиваційним об’єктом, тобто метою). Зрозуміло, що ці цілі визначають 
не стільки поведінку в майбутньому, скільки теперішнє життя юнака. 

Часова перспектива вважається розвиненою, якщо в ній чітко 
структуровані мотиви – цілі відносно різних періодів життя (теперішні, 
близькі, віддалені, перспективні). Важливі також змістовні харак-
теристики, а саме: 

– ступінь диференційованості мотиваційних об’єктів (професійні, 
учбові, особистісні); 

– рівень їхньої усвідомленості; 
– сила мотивів; 
– адекватність (або відповідність) їх дійсним здібностям, нахилам 

юнака та соціальним умовам його життя; 
 – дієвість мотивів: чи вони є дійсними чинниками поведінки, чи 

лише декларуються суб’єктом. 
Експериментальні дослідження показують, що в кінці раннього 

юнацького віку формуються життєві плани, які слід вважати скоріше не 
дуже виразними образами. Ми б хотіли підкреслити, що всупереч 
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більшості думок, буцімто ця невизначеність є недоліком, слід вважати її 
абсолютною нормою. Спрощено кажучи: зовсім непогано, що плани є 
невизначеними, при цьому, відсутність будь-яких планів життя – дійсно 
є серйозною проблемою подальшого психічного розвитку). Дуже 
важливо, щоб у юнака не формувалися жорсткі плани-схеми, оскільки в 
цьому випадку життєвий шлях набуває непотрібного фаталізму (один з 
таких індивідуальних варіантів було розглянуто вище). Життєвий план 
у даному періоді має являти собою гнучку психологічну модель („Я-
майбутнє”), яка може активно добудуватись, уточнюватися, або й доко-
рінним чином змінюватися без травмуючих особистісних переживань. 
Таким чином, мова йде про те, що юнак має бути готовими до 
довизначення власного майбутнього (це ще один ракурс готовності до 
життєвого самовизначення. Це зумовлено соціально-історичними 
особливостями життя у розвинених країнах. Розгалуженість і складність 
соціально-економічної сфери, з одного боку, надає широкий вибір 
молодій людині, а з іншого – вимагає неабиякої підготовки і гнучкості 
для „життєвого маневру”, юнак може не вступати до обраного вузу, 
залишитися безробітним і т.ін. У цій ситуації важливо не розгубитися і 
продовжити життєвий шлях максимально ефективно. Суспільство 
турбується про молодих людей, продовжуючи фазу юності, пом’якшу-
ючи цим перехід до відповідального й самостійного дорослого життя. 
Це продовження полягає в тому, що більшість випускників шкіл певний 
час будуть ще вчитися, тобто знаходитись у більш захищеній і надійній 
соціальній ситуації. Це те, що Е.Еріксон назвав мораторієм, тобто, 
періодом під час якого ніби забороняється пред’являти юнакові дійсні 
„дорослі” вимоги. В цей же час уточнюється модель майбутнього. 

Таким чином, життєві плани являють собою ніби незавершене 

новоутворення ранньої юності. Вони є важливою складовою готовності 
до життєвого самовизначення, але тільки в наступному віковому періоді 
стануть одним з центральних новоутворень психіки. 

2. Розвинена „Я-концепція” є не лише важливою складовою 
готовності до життєвого самовизначення, але й умовою її становлення. 

По-перше, ця структура забезпечує, так би мовити, обґрунто-
ваність самовизначення, коли мотивація (цілі, прагнення, бажання) 
доповнюється знанням і відношенням до своїх можливостей (суб’єкт 
бере до уваги відповіді на питання – який я?, що можу?, що мені 
насправді подобається? і т. ін.). 

По-друге, „Я-концепція” в сформованому вигляді набуває статусу 
і функції мотиву. Виникає дуже цікаве явище подвоєння мотивації: в 
своїх діях людина не просто задовольняє потреби, але й відбирає ті з 
них, що не суперечать її уявленням про себе. Крім того, важливими 
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стають способи виконання дій – вони теж відбираються, „погоджу-
ються” з „Я-концепцією”. І навіть більше того, виникає вже зовсім 
специфічна мотивація захисту власної „Я-концепції”. 3 проявом цього 
мотиву ми зустрічаємося і на більш ранніх етапах онтогенезу у вигляді 
незрозумілого, ірраціонального негативізму. Особливо це притаманне 
підліткам, які досить часто вельми агресивно відстоюють якусь думку 
або погляд, хоча, з точки зору нормальної логіки, там зовсім нема чого 
відстоювати. Але це ще малоусвідомлюваний, так званий реактивний 
опір, це захист власного „Я”, яке ще тільки відчувається. Наприкінці 
раннього юнацького віку „Я-концепція” досягає такого рівня розвитку і 
набуває такого місця в структурі особистості, коли її захист 
перетворюється в чи не найважливішу акцію людини. Таким чином 
формується особистісна позиція. 

В цілому значення „Я-концепції” як новоутворення ранньої юності 
полягає в тому, що поведінка індивіда „отримує” подвійну детермі-
націю: вона визначається, з одного боку, особливостями соціального 
оточення, а з іншого – особливостями відчуття людиною себе, відно-
шення до себе. Таким чином, „Я-концепція” ніби завершує психоло-
гічний простір особистості і, тим самим, виступає підґрунтям 
становлення індивідуальності. 

Подібним чином оцінюється роль „Я-концепції” в житті людини 
західними психологами. Так, Р.Бернс зазначає, що дана структура 
сприяє внутрішній узгодженості особистості, визначає інтерпретацію 
досвіду і є джерелом психологічних очікувань [51]. 

У структурі розвиненої „Я-концепції” виділяються такі складові 
модальності): 

– реальне Я або уявлення про те, яким я є насправді; 
– ідеальне Я або уявлення про те, яким би я хотів (або не хотів) 

стати; 
– дзеркальне Я або уявлення про те, як мене сприймають інші. 
Кожна з цих модальностей включає такі аспекти: фізичне Я, 

соціальне Я, емоційне Я. 
Показниками рівня розвитку „Я-концепції” є: 
- диференціація модальностей і аспектів (коли людина чітко 

усвідомлює і відокремлює їх); 
- прийняття і утвердження всіх особливостей і проявів Я. 
„Я-концепцію” слід відносити до „консервативних” психологічних 

структур. Це означає, що досягнувши певного рівня розвитку (це відбу-
вається саме в юнацькому віці), вона надалі хоча й змінюється, але дуже 
повільно і зовсім незначним чином. Ось чому особливо важливим 
показником „Я-концепції” є її психологічна гнучкість. 
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Дослідники розрізняють: 
а) не сформовану (дифузну або „розмиту”) „Я– концепцію”; 
б) жорстку і крихку; 
в) гнучку „Я-концепцію”. 
Перші два типи характерні для дисгармонійних особистостей. 

Люди з дифузною „Я-концепцією” не мають чітких і стабільних знань 
про себе і відношень до себе. Через це їхня поведінка досить 
неоднозначна і непостійна (непевна), вона максимально залежить від 
зовнішніх умов (висока полезалежність, за Г.Віткіним), самооцінка їх 
відзначається нестійкістю, життєві плани – невизначені і випадкові. 

Зовсім інший вид дисгармонії у людей з другим типом „Я-кон-
цепції”. Вони, на відміну від перших, відзначаються жорсткою чіткістю 
і виразністю уявлень про себе. Але занадто висока стабільність само-
відношення та самооцінки призводить до певної зашкарублості і відсто-
роненості від динаміки зовнішніх умов життя (висока поленезалеж-
ність). Поведінка цих людей справляє враження цільності і спрямо-
ваності. Це, в принципі, вольові натури. Але їхня слабкість прихо-
вується в тому, що зустріч з більш-менш серйозними перешкодами 
(якщо їх не вдається подолати швидко) призводить буквально до 
трагічних сумнівів в собі, аж до значних деяких уявлень і відношень 
(крихкість). Тому ці люди досить часто переживають кризи, виходячи з 
яких прямо-таки по клаптику знову будують власну „Я-концепцію”. 

Гнучкість, навпаки, є показником гармонійної особистості. Вона 
дозволяє людині залишатися собою і бути в згоді з собою і в дуже 
великій кількості життєвих колізій, якщо вони, звісно, знаходяться в 
просторі особистісних цінностей, і не вимагають від людини 
зраджувати себе. 

Зазначимо дуже суттєву річ: вік ранньої юності є сензитивним 
періодом для формування „Я-концепції”. Зокрема, саме в цей час 
визначається, чи буде вона гнучкою. Більше того, в цьому віці має 
сформуватися (або несформуватися) гнучкість як загальна психологічна 
якість особистості. Останнє дуже важливо, оскільки цим визначається 
майбутня гармонійність – дисгармонійність людини і її життя. 

Розвиток „Я-концепції” в ранній юності значною мірою впливає 
на процес соціалізації, який конкретизується в цей період у вигляді 
суб’єктивної задачі самостійного вибору і інтерпретації рольової 
поведінки. Як зазначає Р.Бернс, молода людина, що мусить вирішувати 
задачу зміни ролей, неминуче зустрінеться з рольовим конфліктом, 
тобто з ситуаціями, в яких зіштовхуються властиві різним ролям очіку-
вання, що виключають одне одного [51]. Крім того, в цьому віці 
відбувається засвоєння індивідуально-специфічного набору („віяла”) 
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ролей, що теж породжує сумніви, болісні переживання і тривогу. „Я-
концепція”, якщо вона розвивається нормально, виступає в цьому 
нестійкому і невизначеному процесі як своєрідна вісь, точка відліку, 
коли кожна нова роль ніби приміряється до цілісної особистості. В 
цьому випадку рольова поведінка засвоюється ефективніше і спокій-
ніше. В зв’язку з важливістю в житті юнака даного процесу, нам 
необхідно звернутися знову до поглядів Е.Еріксона, який вважав, що 
головною альтернативою рольовій невизначеності особистісного „Я” в 
ранній юності стає формування ідентичності (поняття дуже близьке до 
поняття „Я-концепції”, хоча й не і тотожне останньому). „Задача, з якою 
зустрічаються старшокласники, – зазначає Е.Еріксон, – полягає в тому, 
щоб зібрати разом всі знання про самих себе, які існують на цей час (які 
вони: сини чи дочки, учні, спортсмени і т.п.) і інтегрувати ці численні 
образи себе в особистісну ідентичність, котра являє усвідомлення як 
минулого, так і майбутнього, що логічно витікає з нього” (Е.Еріксон, 
1982). 

За Еріксоном, така ідентичність буде досягнута більшістю юнаків 
та дівчат лише по закінченні юнацького віку, а зараз, на момент 
закінчення школи, настає її своєрідна криза, особливості протікання 
якої дуже впливатимуть на все подальше життя молодої людини. 

Педагогу важливо знати, на якій стадії становлення его-ідентич-
ності перебуває випускник школи. У зв’язку з цим наведемо висновки 
послідовника Еріксона, психолога Марсіа (Магсіа) [490, 240-241]. В 
його дослідженнях було виділено чотири самостійні стани его-ідентич-
ності: а) дифузію ідентичності; б) передвирішеність; в) мораторій; 
г) досягнення ідентичності. Ці стани описуються за допомогою двох 
самостійних понять: криза і прийняття рішення. Криза означає період у 
житті юнака, протягом якого він розмірковує, яку обрати кар’єру і яким 
переконанням і цінностям підпорядковувати своє життя. Прийняття 
рішень передбачає чітку визначеність відносно вибору професійної 
діяльності і особистісної ідеології, а також створення цільових стра-
тегій, спрямованих на виконання прийнятих обов’язків. За допомогою 
спеціального опитування можна визначити стан (статус) его-ідентич-
ності юнака (див. табл. 1). 

 

Таблиця № 1. Статуси его-ідентичності (за Марсіа) 
Чи пережито кризу Чи прийняте 

рішення ТАК НІ 
 ТАК  Досягнення 

ідентичності 
 Передвирішення 

 НІ  Мораторій  Дифузія ідентичності 
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Дифузія ідентичності характеризується тим, що індивід не 
прийняв цінностей, соціальних ролей, у нього відсутні життєві плани, 
навіть на рівні мрії (відсутність прийняття рішення). За Марсіа, в цьому 
випадку кризи може і не бути, і це не має значення. Нам здається, що 
останнє – невірно. Криза тут є дуже позитивним явищем, оскільки дає 
шанс все ж подолати цей важкий період і знайти сили на прийняття 
самостійного рішення. Якщо вона ще не почалася, необхідно активізу-
вати виховний вплив і навіть штучно викликати кризові явища, звісно, 
намагаючись при цьому не зашкодити учневі. Випадок, коли криза вже 
пройшла, а рішення так і не прийняте, є дуже важким, і пов’язаний він з 
серйозними порушеннями психічного розвитку та великими проб-
лемами в майбутньому. 

Якщо повернутися до логіки вітчизняної психології, дифузія 
ідентичності в кінці раннього юнацького віку є ознакою того, що 
центральне новоутворення віку (готовність до життєвого самовиз-
начення) не сформувалося. 

Передвирішеність – це стан юнака, який вже прийняв важливі 
рішення, систему цінностей і світогляд. При цьому, як зазначають 
дослідники, відсутні ознаки того, чи переживає зараз даний індивід 
кризу. Таке безкризове „проходження” раннього, юнацького віку цілком 
можливе, хоча лише у окремих випадках воно є „безхмарним” і не 
пов’язане з проблемами в майбутньому. Відомі два випадки, коли 
відсутність кризи ідентичності пов’язана з цілком позитивними яви-
щами розвитку особистості. Обидва вони тісно пов’язані із взаємовід-
носинами в сім’ї дитини. По-перше, це стосується продовження 
сімейних професійних традицій, коли дитина вже змалку чітко усвідом-
лює (і по-справжньому хоче цього), ким вона буде: як тато, лікарем, 
вчителем і т.ін. Тісний, доброзичливий контакт з батьками, відкорек-
товане навчання й виховання сприяють формуванню чіткої позиції і 
вирішеності проблем майбутнього. По-друге, може статися, що у 
дитини рано з’являться якісь спеціальні здібності (математичні, музичні 
тощо). Якщо це буде вчасно помічено, і якщо процес розвитку буде 
розумно скерованим, позиція утвориться без кризи (хоча це буває дуже 
рідко). В усіх інших випадках, передвирішеність повинна турбувати 
дорослих. На жаль, частіше за все вона обертається приреченістю, коли 
батьки дуже авторитарні і самі вирішують майбутнє юнака (як варіант – 
те саме відбувається, якщо з причин економічних, або й територіальних, 
у юнака просто немає вибору). В цих випадках криза десь попереду, і 
наслідки її непередбачувані. 

Статус мораторію на ідентичність означає, що юнак знаходиться в 
даний час у стані кризи (вибирає між альтернативами), і його переваги 
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ще зовсім невизначені. Результати наших досліджень свідчать, що саме 
цей стан притаманний більшості випускників середніх шкіл нашої 
країни. Тим самим, у теорії Е.Еріксона ми знаходимо підтвердження 
вірності уявлення про те, що саме готовність до самовизначення є 
новоутворенням психіки в цьому віці, принаймні, для юнаків деяких 
країн. 

Статус досягнення ідентичності відноситься до людей, що 
пережили кризу і зробили визначений вибір відносно професійних і 
ціннісних цілей і позицій. Цей стан, повторимо, притаманний завер-
шенню пізнього юнацького віку. Хоча, як слушно зауважує Р.Берне, 
ідентичність не формується в юності раз і назавжди, цей процес 
продовжується протягом всього життя. Суттєво, що саме в ранній 
юності розвиток ідентичності перестає бути пасивним, незалежним від 
особистості. Він перетворюється у власний творчий акт по створенню 
самого себе. Це явище настільки важливе, що його доцільно вважати 
самостійним психічним новоутворенням у складі системи готовності до 
життєвого самовизначення. Отже, наступний коментар стосується цієї 
психологічної особливості юнака. 

3. Свідоме управління розвитком власної особистості. 
Саморозвиток особистості – це не тільки важливе, рубіжне пси-

хічне явище, з появою якого можна говорити, власне, про зрілу 
особистість. Це ще й вкрай заплутане поняття, яке стало дуже модним 
слівцем у психології, породило низку понять – сателітів, але при цьому 
його сутність часто-густо залишається невизначеною, інтуїтивною 
(навіть в наукових дослідженнях). Тож для початку треба з цим 
розібратися. 

Саморозвиток є унікальним явищем у житті особистості, яке 
виникає в завершальній фазі дитинства, а саме в кінці раннього юнаць-
кого періоду. Поява цього процесу означає, що людина, як зазначає 
Л.І.Анциферова, перетворюється на суб’єкта власного душевного життя 
та власної долі. Бути суб’єктом означає самому свідомо приймати 
рішення і обирати напрямки власного руху, мати рефлексивну життєву 
позицію і відповідати за свій шлях. Отже, відбувається специфічне 
подвоєння психічного розвитку: продовжується процес „природного”, 
некерованого розвитку (як це було з початку онтогенезу), і водночас у 
цей процес вплітається активність самої особистості. Вона ніби будує 
самостійний зовнішній шар психіки, завершуючи, але й не завершуючи 
ніколи цей динамічний процес. Тільки з появою саморозвитку можна 
говорити про формування, в тому смислі, що особистість починає 
набувати унікальної і неповторної психологічної конфігурації (форми). 
Явище, про яке йдеться, настільки не схоже на прийняті уявлення 
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відносно розвитку, що виникає необхідність введення для його озна-
чення особливих понять. Так, К.-Г.Юнг назвав його „індивідуацією”, а 
А.Маслоу, як уже згадувалось, вживає термін „становлення”, маючи на 
увазі, що це такий процес розвитку, котрий контролює сам індивід, який 
за нього і відповідає. 

Ми хотіли б застерегти читача від спрощеного розуміння явища 
саморозвитку: буцімто людина відволікається від активного життя, 
поринає в споглядання свого внутрішнього світу і якимось чином 
„ліпить” свою особистість за зразками, що сама й встановлює. Так, на 
жаль, дуже часто розуміють процес самовиховання в педагогіці. 

Насправді ж все відбувається набагато складніше і... навпаки, 
Активна життєдіяльність є абсолютною умовою саморозвитку особис-
тості, що ж до „планової переробки” себе, то це відбувається вкрай 
рідко і досить болісно: психологія засвідчує, що людина зазвичай не 
любить і боїться таких прямих змін, тим більше, що вони трудоємкі, 
оскільки пов’язані з корекцією „Я-концепції”. Отже, саморозвиток 
зовсім не є самовихованням в його спрощено-педагогічному розумінні. 
Саморозвиток починається тоді, коли юнак сам приймає важливе 
рішення, сам виконує його, сам змінює його, супротивиться впливу 
обставин і інших людей, якщо вони не відповідають його Я, його 
баченню світу, його переживанням. Саморозвиток – це коли він іде, а не 
його ведуть – цей образ досить точно окреслює сутність явища. 

Такому рухові притаманні жорсткість і сумніви, розчарування, від-
мови, вибір альтернатив і багато інших цілісно-ціннісних переживань. 

Психологічна проблема тут полягає в тому, що дуже часто людині 
лише здається, ніби вона сама приймає й виконує важливі рішення. Так 
здається всім дітям і підліткам, а також значній кількості дорослих 
людей. Це відбувається тому, що впливи неусвідомлених сценаріїв 
(скриптів), стереотипів, ідентифікованих осіб є дуже сильними в на-
шому житті. Вони проникають досить глибоко в особистість, маску-
ються під її власні цінності і мотиви і, в такий спосіб, викликають 
активність. Але є досить надійні індикатори, завдяки яким ви можете 
відрізнити ці ерзаци від дійсного само-руху. Наприклад, про псевдо-
самостійність свідчать такі мотивування поведінки, як: „роблю так, 
тому що це прийнято”, „... бо такі роблять усі”, „що скажуть про нас 
інші?”, „у нас в сім’ї завжди робилося так ...” і т.д. Зверніть увагу також 
на те, коли людина в ситуації необхідності здійснити вчинок (тобто 
власну, вільну, незалежну і відповідальну дію) губиться, або й зовсім 
„завмирає, ховається” від дійсності: це означає, що протягом всього 
життя їй лише здавалося, що ніби вона сама живе. 



 245

Проте з появою саморозвитку як новоутворення в ранній юності 
молоді люди прагнуть вчинку. Це прагнення є надійним показником 
появи якісно нового рівня розвитку особистості. Юнаки намагаються 

подолати дію стереотипів і сценаріїв – тобто, внутрішній опір. У той же 
час вони активно і досить жорстко супротивляться зовнішньому опору. 
Це явище, яке називають юнацьким максималізмом, є абсолютно 
позитивним, хоча ... і не зручним, оскільки опір і межева критичність 
стосується не лише житейських речей: переоцінюється все. Саме звідси 
– тотальний в історичному часі конфлікт „батьків і дітей”. Але ми б 
хотіли зауважити, що це повинно не дратувати, а радувати – перед вами 
справжня особистість! (Адже юнацький опір зовсім не негативізм 
підлітка. Тут мова про інше: з’являється саморозвиток відповідальної 
особистості). 

Саморозвитку юнака не можна навчити, і йому в цьому не можна 
допомогти. Цей процес може породити в собі і здійснити тільки сама 
людина. Психологія знає один з механізмів, застосування якого 
особистістю полегшує надважку роботу саморозвитку. Це – так зване 
внутрішнє опосередковування. В кризові, конфліктні моменти, коли 
необхідно зробити власний вибір і здійснити особистісний внесок, юнак 
може створити у власній свідомості фантастичний образ людини, до 
якої звернеться за порадою. Найчастіше ця людина є нереальною, 
неіснуючою, але в свідомості юнака вона існує як деяка цілком 
природна реальність. Це – старша, мудріша людина, яка дійсно може 
дати розумну і зацікавлену пораду, пояснити незрозуміле в житті, по-
сперечатися щодо подальших планів. Отже, юнак створює собі образ – 
засіб, за допомогою якого упорядковується зовнішній і внутрішній світ. 
Важливість цього механізму не можна переоцінити. К.Г.Юнг, який 
вперше описав дане явище, називав його першим важливим кроком до 
самості – інтегрованої і кореневої сутності людської особистості. Іноді 
такий образ доповнюється іншими: щоб виправдати і пояснити собі 
доречність деяких дій і переживань, юнак може створити образ 
маленької, ще не розвиненої дитини. Фактично, тут мова йде про дійову 
діяльність із власною свідомістю – таким шляхом людина, її „Я” 
відокремлюється і піднімається над своєю свідомістю. Не треба плутати 
цей механізм з явищем ідентифікації, котре з’являється в підлітковому 
віці і існує протягом всього життя людини. Ідентифікація проявляється, 
коли я подумки звертаюсь за порадою чи оцінкою до реальних важ-
ливих і цінних для мене людей. Тут, таким чином, ми теж маємо справу 
з опосередковуванням, але іншого, менш творчого, більше поверхового 
характеру: ми не створюємо мудрість у собі, а використовуємо чужу 
мудрість. Обидва ці явища діють у процесі саморозвитку, але важливим 
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кроком прогресу буде поява механізму, який ми описали першим: 
креативно-розвивального опосередковування. Це явище призводить до 
принципового подвоєння свідомості і до діалогічних взаємовідносин 
людини зі своїм внутрішнім світом. Таке явище є суттєвим надбанням 
раннього юнацького віку – внутрішній діалогізм свідомості. 

Входження юнака в стадію саморозвитку пов’язане з виникненням 
у нього особливого переживання причетності до того, що він робить, до 
свого життя та власного „Я”. Сутність цього переживання найбільш 
докладно виклав у своїй концепції Роберт де Чармс [485]. Самобутня 
особистість відноситься до своїх дій як до вільних і самостійних, 
„пішак” же бачить себе як об’єкт, підпорядкований зовнішньому керу-
ванню і примусу. Між цими полярними варіантами є проміжні типи, у 
яких напрям розвитку особистості відбувається в бік саморозвитку, 
тобто в бік формування самобутності. „Самобутня” особистість, – 
зазначає де Чармс, – відрізняється тим, що її власні почуття набагато 
більше впливають на діяльність, ніж почуття особистості – „пішака”. 
Однак ця відмінність є відносною: в одних ситуаціях людина відчуває 
себе більше „самобутньою”, в інших – більше „пішаком”. Відзначимо, 
що в ранній юності ця ситуативність є гостро-болючою, адже сама 
поява самобутності (саморозвиток) призводить до того, що відчуття 
себе „пішаком” часто є нестерпним. Чармс також вважає, що цей 
особистий аспект є набагато важливішим у діяльності людини, ніж 
зовнішні обставини. Якщо особистість відчуває себе „самобутньою”, то 
для передбачення її поведінки це є набагато суттєвішим, ніж ситуації, в 
які вона може потрапляти – поведінка став особистісною і стабільною. І 
навпаки, якщо особистість вважає себе за „пішака”, її поведінка буде 
дуже залежати від зовнішніх факторів, навіть якщо ці фактори об’єк-
тивно і не будуть обмежувати її свободу. „Самобутній” особистості 
притаманне сильне почуття особистісної причетності, відчуття, що 
сили, які породжують активність, знаходяться в ній самій. Зміни, що 
відбуваються в оточуючому їх світі, такі люди схильні пояснювати 
власними зусиллями. „Пішак” відчуває зовнішні сили як такі, що йому 
не підпорядковуються, як особистісні сили інших людей або явищ. 
Через це виникає почуття безсилля чи власної непотрібності. Таким 
чином, ми знайшли пояснення юнацькій невизначеності і інфантиль-
ності. Ці якості розвиваються у тих старшокласників, які не йдуть ще 
шляхом саморозвитку і в них не сформоване переживання особистісної 
причетності. Отже, це ще не якість особистості, а наслідок відставання і 
нерівномірності психічного розвитку. Домінуючим напрямом станов-
лення таких індивідів має бути рух до того, щоб відчувати власну 
ефективність, переживати себе джерелом змін в оточуючому світі. Це 
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прагнення бути причиною власних дій являє собою не якийсь окремий 
мотив, а певний керівний принцип (принцип саморозвитку), який 
пронизує всю мотиваційну сферу особистості. Вихователям треба бути 
дуже обережними в цей час, оскільки численні вимоги оточення, обіцяні 
винагороди і покарання, зовнішній тиск – все це може знижувати рівень 
переживання причетності, аж до появи відчуття певної залежності 
(відчуття себе „пішаком”). Юнак прагне протистояти цьому, і чим 
краще йому це вдається, тим сильніше він відчуває себе хазяїном 
становища, тим більше задоволення й радості він отримує від своєї 
діяльності. Якщо ж це не вдається, або вдається неповністю, старшо-
класник відчуває себе іграшкою зовнішніх обставин, а успішність 
діяльності знецінюється. Почуття причетності породжує особливий вид 
мотивації діяльності, який дістав назву інтринсивної мотивацїї, тобто 
такої, що породжується самою людиною, а не є відповіддю на тиск 
обставин (у цьому випадку мотивацію називають екстринсивною). 
Отже, інтринсивні мотиви є породженням особистості, що саморозви-
вається, і з’являється вона, найчастіше, в старшому шкільному віці. В 
зв’язку з цим вчителям та вихователям дуже корисно буде познайо-
митися з двома висновками де Чармса [485]. Висновок перший: якщо 
юнак винагороджується за щось, що він робить або зробив за власним 
бажанням, то винагорода буде зменшувати мотивацію. Висновок 
другий: якщо людина не винагороджується за діяльність, яку вона 
виконувала лише заради винагороди, то інтринсивна мотивація цієї 
діяльності може підсилитися. Ці висновки підтверджені, до речі, 
численними експериментальними даними, засвідчують, що винагорода 
щодо особистості в фазі саморозвитку є проблемою. Проста схема: 
результат → винагорода тут явно не діє. Відбувається це через те, що у 
випадку внутрішньої вмотивованості діяльності дійсною і цінною 
винагородою є не щось зовнішнє – матеріальне, а власне відчуття того, 
що твої зусилля призвели до успіху. Людина ніби піднімається у 
власних очах, здійснюючи маленький, але такий важливий крок 
саморозвитку. Більше того, другий висновок де Чармса підкреслює, що 
навіть у випадку дії зовнішнього мотиву людина все ж прагне знайти 
власний сенс діяльності. Звісно, тут йдеться лише про людину, яка вже 
ввійшла в процес саморозвитку. Нам здається, що висновки Чармса 
мають насторожити педагогів щодо ефективності примітивної схеми 
S → R, яку вони застосовують для всіх учнів. 

Саморозвиток особистості дуже тісно пов’язаний з таким важ-
ливим параметром, як відповідальність. Порівняно з підлітками, у 
старших школярів змінюється об’єкт відповідальності. Разом з відпові-
дальністю перед іншими людьми, правилами та нормами виникає 
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відповідальність перед собою, перед власним Я. Цей перехід може 
викликати багато колізій, коли треба вибирати між слідуванням нормам, 
вимогам і вірністю самому собі. Педагоги, на жаль, не розуміють, що 
вчинки старшокласника, які суперечать вимогам і правилам, є не 
впертістю і не негативізмом, а являють собою свідчення появи відпо-
відальності перед власною особистістю. Крім цього, важливою є і інша 
сторона відповідальності. Процес саморозвитку сприяє тому, що юнак 
починає брати на себе відповідальність за певні події і вчинки. Це 
явище на початку має тенденцію до розширення („Я отвечаю за все...” – 
називається роман Ю.Германа, і ця метафора дуже відповідає юнацькій 
психології). Дане явище має назву інтернальності, підвищення якої є 
характерною ознакою юнацького віку. Важливо, щоб юнак не травму-
вався, оскільки реально він зовсім не може відповідати „за все”. За 
даними американських дослідників, дуже часто неврози пояснюються 
завищеною відповідальністю особистості; якщо юнак дійсно повірив, 
що виключно від нього залежить життєвий успіх – це буде кроком до 
кризи, адже в дійсності життя влаштоване так, що зовсім не все зале-
жить від зусиль людини. Отже, відповідальність має розвиватися гармо-
нійно. Відповідальність є дуже важливим показником саморозвитку, 
оскільки вона являє собою рефлексивну позицію особистості в цьому 
світі. 

Відповідальність у структурі особистості, що саморозвивається, 
тісно пов’язана з такими явищами, як саморегуляція та самоприйняття. 

В ранній юності відбувається розвиток саморегуляції як усвідом-
леного управління власною поведінкою, коли людина знаходиться в 
конструктивній позиції по відношенню до себе самої та своєї діяльності. 
В саморегуляції розкриваються внутрішні резерви особистості, що дає 
їй відносну свободу від обставин і забезпечує навіть в найважчих 
умовах можливість актуалізації. В дослідженнях Б.В.Зейгарник пока-
зано, що існує два рівні саморегуляції особистості. По-перше, це опера-
ційно-технічний рівень, пов’язаний із свідомою організацією дії за 
допомогою засобів, спрямованих на її оптимізацію. По-друге – мотива-
ційний, пов’язаний з організацією загальної спрямованості діяльності за 
допомогою свідомого управління мотиваційно-потребовою сферою 
особистості [176]. Фактично саморегуляція означає оволодіння власною 
поведінкою та внутрішнім світом переживань. Старший шкільний вік є 
сензитивним періодом для формування другого, мотиваційного, рівня 
саморегуляції. В психології виділяють дві форми саморегуляції на 
цьому рівні – саморегуляція як вольова поведінка і саморегуляція як 
складова діяльності переживань. Вольова поведінка є породженням 
нових мотиваційних утворень, що сприяє розгортанню поведінки у 
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вибраному напрямі. Але ця форма саморегуляції далеко не завжди є 
ефективною, оскільки залежить від занадто багатьох факторів, почина-
ючи з фізіологічних властивостей нервової системи. В критичних 
ситуаціях, коли виникає необхідність вибору, більш ефективним є 
механізм переживання як породження нових смислів (Ф.Ю.Василюк 
[86]). Саме породження нових смислів у складній усвідомленій і 
довільній діяльності переживання є умовою особистісного розвитку і 
вдосконалення. 

Необхідно звернути увагу на те, що не слід захоплюватися фор-
муванням в учнів виключно вольової регуляції поведінки. Справа в 
тому, що вона не долає конфлікту мотивів, а лише пригнічує один з них. 
Це може загострити особистісну ситуацію, перетворивши її на кри-
тичну. Крім того, даний механізм не сприяє розвитку позитивних 
самовідчуттів. 

…Іра, учениця одинадцятого класу, зустрічалась з хлопцем, який 
їй дуже подобався. Але їхні стосунки склалися так, що забирали в неї 
надто багато часу і сил. Крім того, Діма зовсім не поділяв її прагнень 
щодо обов’язковості подальшого навчання і відповідних перспектив. 
Кінець кінцем, ситуація загострилася, і перед Іриною постала необхід-
ність вибору: зберегти стосунки з хлопцем, або серйозно зайнятися 
підготовкою до вступу до вузу. Ірина – дівчина вольова і з багатою 
уявою. Завдяки спілкуванню з певним колом однолітків та викладачами, 
вона підсилила мотивацію підготовки до вузу, а потім здійснила важке 
й тривале вольове зусилля; в результаті цих заходів вибір було зроблено 
і тепер вже ніхто і ніщо не заважало дівчині зосередитися на головному. 
Проте, дуже швидко виявилося, що стан дівчини зовсім не покращився. 
Раптом їй здалося, що це Діма просто відмовився від неї („покинув її”), і 
Ірина почала поводити себе неадекватно – дуже велику увагу звертала 
на свою зовнішність, почала витримувати жорстку дієту, стала занадто 
широко і необережно знайомитися з молодими людьми. Вона це 
пояснювала необхідністю самоствердження і подолання образи (хоча, 
насправді, її ніхто не ображав, а ініціатива розриву йшла від неї). Після 
консультацій з психологом і деякого заспокоєння виникла інша проб-
лема: Іра засумнівалася в правильності обраного професійного шляху. 
Потім з’явилися проблеми стосунків з батьками.... Кінець кінцем, 
дівчина зовсім перестала вчитися і закінчила школу успішно, виключно 
завдяки авторитету та гарним базовим знанням… 

І таких історій не так вже мало. Суть їх в тому, що вольова дія не 
знищує мотиваційного конфлікту, відреагування фрустрації може дуже 
негативно вплинути на подальше життя. Існує, однак, і така саморе-
гуляція, ефективна в критичній ситуації, яка дійсно призводить до 
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почуття полегшення і ліквідує конфлікт, її результатом є досягнення 
гармонії в сфері прагнень. Механізмом такої регуляції є рефлексивне 
відчуження негативного смислу і включення дій у більш широкий смис-
ловий контекст. Відчуження відбувається шляхом дійсного усвідом-
лення сутності життєвої ситуації і „розведення” себе з її негативним 
змістом. Потім відбувається пошук мотиву або цінності – джерела 
емоційного заряду для породження нового смислу і розвитку дії в 
потрібному напрямі. Формування нового смислу шляхом його емоцій-
ного насичення здійснюється за участю спеціального особистісного 
механізму – смислового зв’язування. Сутність його полягає в особливій 
внутрішній усвідомленій роботі, спрямованій на перетворення 
нейтрального змісту в емоційно заряджений шляхом зв’язування його з 
мотиваційно-смисловою сферою особистості. В процесі саморегуляції 
може бути використана ціла система психологічних засобів: створення 
уявних ситуацій, розширення просторово-часових меж дії і включення її 
в нові смислові зв’язки. Цей процес є суто індивідуальним і пов’язаний 
з системою цінностей і мотивів даного індивіду. 

Найважливішою умовою саморегуляції (конкретніше – механізму 
смислового зв’язування) є розвинена уява, володіння широкою часовою 
перспективою, наявність ієрархічної смислової сфери. 

Повернемося тепер до нашого прикладу. На етапі, яким ми закін-
чили опис, Ірина звернулася за допомогою до психолога. Ми будували 
консультаційний процес в напрямі допомоги дівчині розвинути меха-
нізм саморегуляції „смислове зв’язування”. Нам вдалося викликати 
рефлексію і розширений погляд Іри на психологічну ситуацію, що 
склалася. В результаті народилася ідея допомогти Дімі визначитися в 
житті, зрозуміти важливість подальшого навчання. Емоційним зарядом 
тут стало повернення кохання і усвідомлення того, що кожна людина 
відповідає за ближніх. Ключовою стала думка Екзюпері „Ми відпові-
дальні за тих, кого приручаємо”. Оволодіння новим механізмом саморе-
гуляції допомогло дівчині повернути коханого хлопця, душевний спокій 
і зробити перспективні кроки у напрямі майбутнього. 

Саморегуляція дозволяє не лише гармонізувати взаємовідносини 
людини із зовнішнім та внутрішнім світом, а й здійснити певні дії щодо 
власних змін. Це виявляється зовсім не простою справою. Особливості 
цього процесу розглядаються в теоретичній концепції А.Бандури. Він 
приєднується до тієї думки, що поведінка людини далеко не завжди 
підпорядкована очікуванню безпосередньої винагороди. Численні дії 
спрямовані на отримання результатів у майбутньому, і людям властиво 
передбачати майбутні досягнення і втрати. Здібність саморегуляції 
дозволяє людині встановлювати стандарти поведінки і оцінювати самих 
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себе з їхньою допомогою. Отже, ці внутрішні стандарти діють як 
внутрішні стимули дій. Саморегуляція поведінки, за А.Бандурою, міс-
тить собі три процеси: самоспостереження, самооцінку і самореагуван-
ня. Самоспостереження забезпечує отримання інформації, необхідної 
для встановлення реалістичних стандартів виконання і для оцінки 
поведінки. Самоспостереження не завжди надійне, оскільки рівень 
уваги, настрій і уявлення про себе, які виникли раніше, можуть впли-
вати на точність цього процесу. Існують об’єктивні оціночні виміри, які 
допомагають людині пізнати себе більш адекватно (вимоги до певних 
видів діяльності, способи комунікації, нормативність і відхилення 
тощо). Якщо люди уважно спостерігають за власними діями, вони часто 
ставлять перед собою ускладнені цілі, пов’язані із власним вдоско-
наленням. Якщо ми згадаємо, що самоспостереження є однією з форм 
провідної діяльності в ранній юності, стає зрозумілим механізм виник-
нення явища саморозвитку саме в кінці даного віку. 

Але самого лише самоспостереження недостатньо для зміни пове-
дінки. Для того, щоб змінитися, людина повинна оцінити позитивність 
або негативність своїх вчинків. Отже, мова йде про самооцінку. В 
ранній юності вона пов’язана з розвитком особистісних стандартів. 
Соціальні впливи на розвиток особистісних стандартів складаються з 
навчання, оціночних реакцій інших людей на поведінку даної особис-
тості та особистісних стандартів, які моделюють і демонструють інші 
люди. Існують наступні способи визначення адекватності особистісних 
стандартів: порівняння із нормативними стандартами, соціальне порів-
няння із вчинками інших і самопорівняння (порівняння власних дій, які 
здійснюються в даний момент, з діями, що здійснювалися раніше). На 
оцінювання власної поведінки впливає встановлення причин своїх 
вчинків. Доведено, що люди досить жорстко розділяють те, що приз-
вело до успіху, на випадковість, вплив здібностей та здійснення зусиль. 
У житейській свідомості лише третє (зусилля) пов’язується із власною 
активністю і, отже, – цінується досить високо. Відзначимо, що таке 
розділення причин відбувається протягом всього шкільного дитинства, 
але лише в старшому шкільному віці стає досить чітким. Важливо й те, 
що особистісні стандарти можуть витікати з двох протилежних джерел 
оцінювання – соціальних норм оцінювання та індивідуальних норм 
оцінювання. Так, вчитель, який орієнтується на соціальні норми, буде 
оцінювати успішність школярів, виходячи з порівняння їхніх резуль-
татів з певним еталоном. При цьому індивідуально-своєрідна картина 
того, як саме, завдяки чому, з якими витратами учень підійшов до них 
результатів – буде зовсім поза увагою педагога. Більше того, така 
орієнтація робить і самого педагога безпристрасним і відстороненим по 
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відношенню до учня. При орієнтації на індивідуальні норми, вчитель 
ніби „пропускає” еталонні вимоги через себе, формуючи власне 
ставлення до них. 

Крім того, він звертає увагу не стільки на результат, досягнений 
учнем, скільки на шлях до нього. Тут враховується індивідуальна спе-
цифіка руху. Оціночна діяльність дорослих і, перш за все, вчителів 
інтеріоризується школярами, стає їхньою самооціночною діяльністю. 
Протиріччя між соціальними і індивідуальними нормами оцінювання 
перетворюється у внутріособистісний конфлікт, що притаманний і 
дорослим людям: „я стільки зусиль витратив на цю діяльність” (інди-
відуальна норма); „а в результаті дуже мало, що з цього маю” (соціальна 
норма). Найбільше загострення тут припадає саме на ранній юнацький 
вік, що пов’язано з очікуванням переходу в зовсім нову систему 
соціального нормування. 

Третьою складовою саморегуляції, згідно А.Бандури, є самореагу-
вання. Особистісні стандарти і самооціночні навички дозволяють 
людям здійснювати вплив на власну поведінку. Це виявляється, 
наприклад, в тому, що індивід виконує діяльність, яка призводить до 
виникнення позитивних самореакцій, і уникає тих видів діяльності, які 
можуть призвести до негативних. Особистісні стандарти впливають на 
поведінку через мотивацію, завдяки чому люди прагнуть досягти 
результату, що вимагається. В деяких галузях поведінки особистісні 
стандарти є вельми стійкими і змінити їх дуже важко. Якщо учень, 
скажімо, має особистісний стандарт, згідно якого його зусилля по 
виконанню учбових завдань обмежуються виключно рамками вимог 
вчителя, викликати в нього творчий підхід до учбової діяльності навряд 
чи вдасться. Жорсткі стандарти видаються вельми надійними і стійкими 
відносно звичної і стабільної поведінки. Проте, вони входять у проти-
річчя з процесом розвитку. Відпрацьованість до автоматизму необхід-
них навичок призводить до появи вільного часу і зберігає сили. Це 
можна використати, але лише у випадку гнучкості внутрішніх стандар-
тів і відкритості особистості новому досвіду. Крім того, розвиток – не 
рух, що завжди призводить до появи нових намірів і мрій. В цих 
ситуаціях (планування майбутнього і використання вільного часу) 
занадто жорсткі особистісні стандарти перетворюються на гальма і 
викликають у людини депресію та відчуття неповноцінності. 

Юнак поступово навчається впливати на себе опосередковано, 
через результати своїх дій. Так розвиваються навички самоконтролю. 
Тут ми знову зустрічаємося із впливом двох видів чинників: по-перше, 
це чинники зовнішні й ситуативні, врахування яких дозволяє присто-
сувати поведінку до середовища і, по-друге, це тривалі внутрішні 
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чинники, необхідні для власних змін у відповідності із внутрішніми 
індивідуальними стандартами. Одна з магістральних психологічних 
задач раннього юнацького віку – поява цих внутрішніх індивідуальних 
чинників. Вміння усвідомлювати свої здібності, налаштовувати пове-
дінку у відповідності із внутрішніми чинниками та з урахуванням ситу-
ації А.Бандура називає самоефективністю. Самооцінка ефективності 
впливає на форми поведінки, мотивацію і виникнення емоційних пере-
живань. Висока самоефективність пов’язується з очікуванням успіху і 
зазвичай призводить до гарного результату, сприяючи виникненню 
самоповаги. 

А.Бандура вважає, що набуття самоефективності залежить від дії 
чотирьох факторів: здатності вибудувати поведінку, побічного досвіду, 
вербального переконання та фізичного, емоційного збудження [490, 
390-392]. Ми прокоментуємо тут дію цих факторів, оскільки це може 
бути корисним у практичній роботі із старшокласниками. 

Значення минулого досвіду успіхів і невдач полягає в тому, що 
позитивний особистісний досвід породжує високі очікування, а нега-
тивний, відповідно, низькі. Абітурієнту, який злякався вступних іспитів, 
може допомогти минулий досвід, якщо він був позитивний (учень 
багато разів успішно складав іспити). Проблема саморозвитку тут поля-
гає в тому, щоб згадати про це, звернутись до нього і повірити своєму 
досвіду. Ми можемо впевнено говорити, що ці простенькі рефлексивні 
операції люди, як правило, не здійснюють, оскільки їх „засліплює” 
тривога очікування. Це й є недоліком саморозвитку. Інша проблема 
пов’язана з тим, що висока самоефективність може призводити до 
помилки, якщо не враховано ситуацію (екзамени у вуз все ж набагато 
складніші, ніж у школі і вимагають особливої зібраності та настрою). Це 
може призвести до справжньої травми, і це теж є недоліком самороз-
витку. Нарешті, люди з низькою самоефективністю можуть в подібній 
ситуації її різко і швидко підняти, якщо буде сильний додатковий мотив 
(1), успішний результат (2) та рефлексія поведінки (З). 

Побічний досвід також може бути джерелом високої самоефек-
тивності. Наприклад, спостереження за іншими людьми, які успішно 
будують власну поведінку, можуть дати людині надію на самоефек-
тивність (вона також може так) та надію на те, що завдання, які стоять 
перед нею, будуть виконані. Цей фактор активно „експлуатують” і під-
літки, і старшокласники, ідентифікуючи себе з сильними і самодостат-
німи особистостями. Фактично, ми маємо тут механізм побудови себе 
„за зразком”, а звідси – важливі вимоги до системи виховання. Пози-
тивні, яскраві молоді люди – герої літературних творів, що вивчалися в 
радянську епоху, хоч і були заідеолізованими та дещо „штучними”, все 
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ж відзначилися оптимізмом і самодостатністю (герої М.Островського, 
О.Фадеєва, М.Шолохова, О.Гончара і т.д.). А зараз, на жаль, цих героїв 
перед старшокласниками немає. А є – або пригноблені, жалкі і 
жорстоко-жадібні (наприклад, до землі як idea fix), або абсолютно 
схематичні й пусті. Можливо, це й є реалізм, але він аж ніяк не 
позитивно впливає на саморозвиток особистості і самоефективність. 

Висока самоефективність може досягатися завдяки переконанню 
людини в тому, що вона має здібності, необхідні для досягнення успіху 
в житті. Якщо, скажімо, вчитель або батько переконують старшоклас-
ника, що він має всі можливості успішно закінчити школу і вступити до 
обраного вузу, то ця підтримка не тільки допомагає учневі повірити, що 
це йому під силу, і він може „зробити це”, але й сприяє розвитку 
навичок учіння і концентрації зусиль, що призводить до кінцевого 
успіху. Тут особливо важливі відвертість і авторитетність переконань, а 
також дійсні реальні успіхи, оскільки невдача зруйнує віру. Саме тому 
учень повинен іти до успіху поступово, окремими кроками і не 
розраховувати на взяття бажаного рубежу „сходу”. 

Нарешті, дуже важливо з метою розвитку самоефективності, 
обережно і вміло „працювати” із власними емоціями. Хоча Бандура 
[490] й постулює, що люди з більшою вірогідністю досягають високої 
самоефективності, якщо вони не напружені і емоційно спокійні, ми б 
хотіли зазначити, що це зовсім не означає, ніби емоційність впливає на 
рух до самоефективності виключно негативно. Дійсно, дуже часто 
надмірне хвилювання зменшує самоефективністгь. Але задоволення від 
успіху, передчуття боротьби, інші подібні переживання, безумовно є 
мобілізуючими і людина, що формує в себе високу самоефективність, 
має бути відкритою до таких переживань. Крім всього іншого, така 
відкритість надає природності і колоритного забарвлення власному 
руху, не схематизуючи його. 

Ми бачимо, таким чином, що саморегуляція та самоефективність є 
дуже важливими складовими саморозвитку. Юнак ще тільки формує в 
собі ці якості, і від того, наскільки успішною буде ця його внутрішня 
робота, залежить його майбутній життєвий шлях. Більше того, від цього 
залежить, за великим рахунком, доля нашої країни. Прислухаємося до 
думки Х.Хекхаузена: „в слабкорозвинених країнах люди з великою 
самоефективністю та розвиненим мотивом досягнення зустрічаються 
рідко, хоча саме їхня активність грає роль своєрідного каталізатору в 
економічному розвитку” [485, 327]. 

Теорія А.Бандури, з якою ми познайомились, має цікаві практичні 
втілення, спрямовані на допомогу людині розвинути саморегуляцію і 
самоконтроль поведінки. 
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Процес саморозвитку особистості починається лише в ранній 
юності, і вік пов’язаний з такими важливими здатностями молодої 
людини, як самоприйняття і саморозкриття. „Самоприйняття, – гово-
рить К.Роджерс, – є початковим і необхідним моментом позитивних 
змін, що відбуваються в особистості в процесі її саморозвитку” [391], 
цей процес тісно переплітається з формуванням „Я-концепції” і полягає 
в наступному. Все більше пізнаючи себе, молода людина деякі свої 
переживання, прагнення і властивості усвідомлює і ніби згоджується з 
їх наявністю в собі. Інші ж якості можуть насторожувати або ж лякати 
людину, і вона не згоджується з їх існуванням в собі, „ніби” не звертає 
на них увагу, не усвідомлює їх і не хоче про них думати. Загальна вікова 
тенденція старшокласника, що полягає в розширенні власного „Я”, 
суперечить цій відмові від деяких якостей, і виникає внутрішньо-
конфліктна ситуація. Благополуччя „Я” виявляється дуже умовним і 
показним, оскільки неусвідомлені риси все ж існують. К.Роджерс 
бачить шлях подолання напруги в тому, щоб згодитися зі всіма своїми 
рисами, ясно усвідомити і „ввести” їх до „Я-концепції”. Цей процес і 
називається самоприйняттям. Він не такий вже й простий, часто 
болісний і потребує зрілого і мужнього акту (вчинку!). Зате результати 
такого вчинку будуть дуже позитивними. По-перше, стануться прогре-
сивні зміни у взаємодії з іншими людьми, оскільки самоприйняття 
означає і прийняття інших людей, а отже і встановлення більш 
гармонійних і результативних стосунків. По-друге, лише самоприйняття 
покаже особистості напрям подальшого руху саморозвитку. Слід зазна-
чити, що самоприйняття в ранній юності (та й не лише в ній) є великою 
проблемою. Багато труднощів і психічних травм може зазнати людина 
лише через те, що не хоче, боїться прийняти власну особистість, згоди-
тися і примиритися з усіма своїми якостями. В старшому шкільному 
віці повинен з’явитися психологічний механізм самоприйняття і 
прийняття інших, і старші (батьки та вихователі) мають сприяти його 
появі. Їм слід знати, що головною умовою виникнення самоприйняття є 
елективна і довірлива групова взаємодія (сім’я, шкільний клас, друзі). 
Відсутність жорсткої і надто саркастичної критики надає юнаку мож-
ливість бути самим собою, відсутність дуже завищених мотивів-ідеалів і 
ряд інших подібних параметрів будуть сприяти формуванню механізму 
самоприйняття. Крім того, вихователям слід звернути увагу на зв’язок 
„самоприйняття – прийняття”. Якщо ви зможете відкрито і відверто 
приймати юнака як цілісну особистість, це буде означати, що ви 
поклали початок дії самоприйняття. 

Відкритість і чесність у взаємовідносинах обумовлюється наяв-
ністю іншого важливого особистісного механізму – саморозкриття 
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особистості. Проблема тут полягає в тому, що в суспільстві прихо-
вування своїх істинних почуттів, глибоких сумнівів і прагнень є більш 
придатним, оскільки саморозкриття робить людину уразливою і слаб-
кою. Люди, що готові розкрити свій внутрішній світ, можуть сприйма-
тися як такі, що вимагають (випрошують) жалю і співчуття, або ж як 
настирливі і некеровані, чиї стандарти зовсім не відповідають норматив-
ності. Отже, з цього боку, саморозкриття є явищем негативним, адже 
уникаючи саморозкриття, ми створюємо в інших враження власного 
благополуччя та успішності. Але, з іншого боку, відсутність механізму 
саморозкриття означає проблематичність саморозвитку і не дозволяє 
людині повноцінно будувати сферу інтимного спілкування. У старшо-
класників, коли механізм саморозкриття ще тільки нормується, часто 
можна спостерігати багато неадекватності і конфліктності через вказану 
проблему. Тепер зрозумілішими будуть колізії, про які ми згадували, 
описуючи соціальну ситуацію розвитку. Нерозуміння того, де і з ким 
можна саморозкритися, які мають бути межі цього процесу – ставить 
юнаків у досить складні ситуації. Вирішення цих колізій знаходиться 
зовсім не в площині загальної заборони відкривати свій внутрішній світ. 
Насправді, це проблема норм спілкування і зрілості особистості. В 
дослідженні М.І.Бобнєвої (1981 р.) [58] показано, що засвоєння соці-
альних норм спілкування призводить до гармонізації процесу виявлення 
особистістю у взаємодії власного внутрішнього світу. Виникає так звана 
аутентична поведінка, яка характеризується узгодженістю індивіда з 
зовнішнім і внутрішнім світом. Аутентичність зовсім не є характерис-
тикою старших школярів, це, швидше, – мета і напрям саморозвитку. 

Отже, ми розглянули явище саморозвитку особистості старшо-
класника як психічне новоутворення. Воно включає в себе такі основні 
складові: 

САМОРОЗВИТОК

    
 

      

креативно-
розвиваюча 
активність 

 

особистісна 
причетність, 
інтринсивна 
мотивація 

саморегуляція 
самоефек-
тивність 

відповідаль-
ність 

 
само-

прийняття 

 
Нам залишається ще вказати на чинник процесу саморозвитку. 

К.Роджерс вважав, що основу саморозвитку складає особлива тенденція 
актуалізації. Вона являє собою центральний мотив особистості актуалі-
зувати, тобто зберігати і розвивати самого себе, максимально виявляти 
кращі якості власної особистості. Близька до цього й позиція А.Маслоу, 
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який виділяє особливій клас суто людських метапотреб (на відміну від 
ситуативних повсякденних потреб, реалізація яких необхідна, щоб 
просто підтримувати життя). Метапотреби – це потреби зростання лю-
дини. Маслоу об’єднує їх всі терміном „самоактуалізація” – прагнення 
людини стати тим, ким вона може стати. 

Саморозвиток слід вважати початковим етапом процесу само-
реалізації – дійсного життєвого шляху, на якому людина досягає 
відчуття здійсненості і реалізованості власного Я. 

Саморозвиток означає початок ще одного дуже важливого процесу 
– інтеграції особистості. В ранній юності він лише починається, але ми 
коротко охарактеризуємо цей процес, оскільки знання наявних психо-
логічних особливостей людини ніколи не буває повним без знань 
перспективи. Інтеграція є процесом становлення індивідуальності як 
найвищого і принципово нового рівня розвитку особистості. Індивіду-
альність об’єднує і упорядковує всі (а не лише психічні) складові 
людського життя і визначає особливий „мій” світ існування людини. З її 
появою будь-який елемент внутрішнього світу несе на собі відбиток 
загального-інтегрованого індивідуального „Я”. Відбитки накладаються і 
на елементи зовнішнього світу. Виникає дійсна цілісність і єдність 
людського існування. 

Народження розвиненої індивідуальності, як вже зазначалося, 
відбувається пізніше, але процеси інтеграції особистості починаються 
саме в ранній юності. 

Інтеграцію особистості в ранній юності можна розуміти як 
розширення поля усвідомлення і певного „прояснення” індивідом для 
себе власних особливостей, закономірностей оточуючого світу та 
життєвих смислів. Важливість цих явищ визначається тим, що, як 
зазначав Л.С.Виготський, усвідомити – означає оволодіти. Тобто мова 
йде про перетворення молодої людини в володаря внутрішнього світу і 
власного життя. 

В теорії К.-Г.Юнга інтеграція розглядається як поступове зрос-
тання особистості. Воно забезпечується ступеневим осягненням 
людиною найпотаємніших куточків власної душі. В ранній юності 
осягається перший, поверховий шар несвідомого, а саме шар соціальних 
ролей („Персона” – за Юнгом). Саме Персона репрезентує особистість 
соціальному оточенню: це те, як виглядає людина в очах інших людей. 
Дитина особливо активно засвоює соціальні ролі в підлітковому віці, і 
цей процес є абсолютно необхідним для формування адекватної 
соціальної поведінки. Але якщо засвоєння ролей відбувається без 
глибокого усвідомлення, це може призвести до певного „злиття” 
особистості і ролі та розладнання саморозвитку. Інтеграція на цьому 
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рівні означає усвідомлення своїх ролей і себе в них. Процес має 
кінцевий результат, що полягає в оволодінні людиною власною 
рольовою поведінкою. Необхідно, щоб сформувалась опозиція „Я” до 
своїх ролей, щоб не було ототожнювання себе з роллю. Для того, щоб 
особистість була здоровою і інтегрованою, кожна її система, в тому 
числі, звичайно, і Персона, повинна мати можливість досягти повної 
диференціації, розвитку і вираження. Крім того, система соціальних 
ролей має зайняти своє визначене місце в структурі особистості. 
Недорозвиненість її буде означати проблеми спілкування і взаємодії. 
Але не менш небажаним є і домінування даної частини особистості. 
Якщо „Я” ідентифікується і ототожнюється з системою ролей, то 
індивід усвідомлює, головним чином, не свої реальні почуття, а роль, 
що виконує. Він відчужується від себе, і вся особистість стає спро-
щеною, схематизованою. Вона в цьому випадку лише нагадує людину, 
дзеркально відображаючи соціальні сили. Якщо даний шар повністю 
„перемагає” особистість – людина перетворюється в бездушного і 
неглибокого функціонера – це і є той самий „гвинтик”, до формування 
якого так прагнуть тоталітарні суспільства. Отже, ми бачимо, що 
інтегрування системи соціальних ролей у особистість є дуже важливим і 
гострим процесом. Усвідомлення юнаком власної системи ролей часто 
супроводжується незрозумілими, на перший погляд, випадками руйну-
вання звичних рольових дій. Тут працює загальний механізм: „втру-
чання” свідомості в автоматизований процес призводить до руйнації 
останнього. Завдання старших полягає в тому, щоб сприйняти ці явища 
як цілком нормальні і допомогти юнакові знову (але на новому рівні) 
усвідомлено оволодіти роллю. Звісно, це буде вже дещо інша роль і з 
цього приводу маємо також багато нервувань і розчарувань („ти став 
іншим як син”, „...як учень” тощо). „Інше” оточуючим треба прийняти, а 
не намагатися повернути юнака назад. 

Другим важливим напрямом інтеграції особистості в ранній 
юності є пошук сенсу життя. Прагнення смислу являє собою фунда-
ментальну мотиваційну силу особистості. Людям треба виявляти смисл 
буквально у всьому – подіях, предметах, власному житті. В.Франкл 
відзначав, що прагнення знайти смисл – первинна сила в житті 
людини... Цей смисл є унікальним і специфічним для кожної людини, і 
може бути здійсненим лише нею самою [473]. Пошук сенсу життя – це 
не інтелектуальна операція, а активна вільна і відповідальна діяльність 
особистості. Смисл саме знаходиться і цю просту істину мають засвоїти 
старшокласники, інакше їхні прагнення до осмисленого існування 
можуть закінчитися безплідними розмовами і розчаруванням. В.Франкл 
встановив п’ять основних способів, за допомогою яких людина може 
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відкрити і пережити смисл життя. Всі вони можуть бути використані 
старшокласниками, але для того, щоб це відбулося, необхідна спеці-
альна педагогічна діяльність вчителів і вихователів. Юнак сам може й 
не знайти шляхів відкриття смислу, попри своє прагнення до нього. 

Перший спосіб відкриття смислу полягає в активній зацікавленій 
та творчій діяльності. При цьому зовсім не обов’язково створювати 
щось дійсно нове. Важлива причетність до справи та прагнення зробити 
її якнайкраще. Для юнака такою діяльністю може бути навчання (хоча й 
не лише воно). За даними вчених, у деяких старшокласників виникає 
раптова різка зміна відношення до навчання. Це може бути, наприклад, 
різке покращення успішності. Пояснюється воно тим, що завдяки 
активним процесам саморозвитку і інтеграції, навчання входить в нові 
зв’язки з життєвими планами і іншими структурами, отже його 
успішність переживається як дійсний смисл. 

Другий спосіб полягає в ціннісних переживаннях людини, серед 
яких найважливішими є любов та страждання. Любов означає відно-
шення до іншої людини як до духовної істоти, розуміння або осягнення 
внутрішнього ядра особистості іншого. Людина рухається в глибини 
власного духовного єства під впливом духовного ядра коханої людини. 
Постійність любові зумовлена безмежністю і унікальністю духовної 
сутності іншої людини. Отже вичерпування цього ядра (і відкриття 
нових смислів) є нескінченним. Саме тому любов може переживати 
смерть. Крім того, смисл любові полягає і в тому, щоб побачити 
потенційні можливості коханої людини і допомогти їй розвинути їх. 

Третій спосіб полягає в зайнятті твердої й визначеної позиції 
відносно обставин життя, які не можна змінити. Такі обставини є уже і в 
житті старшокласників. Це може бути пов’язане з хворобою (власною 
або близьких людей), з обмеженнями щодо професійного майбутнього 
тощо. Дуже важливим тут є усвідомлення, що це – твоє життя і треба в 
ньому знаходити сенс і йти ним, а не впадати в паніку і фрустрацію. 

Четвертий шлях відкриття смислу полягає в переживаннях мину-
лих подій життя. Усвідомлення і аналіз того, що відбувалося, дуже 
часто відкриває нові обрії і напрями життя. Крім того, такі переживання 
сприяють укоріненню особистості в житті. 

П’ятий спосіб відкриття смислу пов’язаний з релігійністю людини. 
Дійсна, а не показна і кон’юктурна, віра дозволяє людині відкрити 
справжній сенс життя. Щодо цього, ми хотіли б застерегти старших від 
жорсткої заборони або, навпаки, занадто активного залучання молодих 
людей до релігії. З іншого боку, слід розуміти, що численні сучасні 
релігійні угрупування насправді релігійними не є. Молодь залучається в 
них з тим, щоб приносити матеріальну користь або задовольняти власні 
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амбіції їхніх організаторів. В таких сектах юнаки не знаходять нового 
смислу, а, на жаль, навпаки, дуже часто втрачають не лише життєві 
орієнтири, а й здоров’я. 

Важливим для раннього юнацького віку є засвоєння індивідом вка-
заних способів відкриття смислу. Суттєвим є також набуття досвіду 
його переживання, адже це є особливі переживання, які А.Маслоу 
назвав вершинними. Вони відзначаються унікальним станом цілісності і 
єдності з собою та з оточуючим світом. Це – особливий захват, який ні з 
чим не можна порівняти, і це є виключно людські переживання. Дуже 
бажано, щоб юнак вступав у самостійне життя, вже маючи досвід таких 
переживань. 

Наступним напрямом інтегративних процесів особистості в ранній 
юності є початок створення індивідуальної життєвої філософії. На 
думку Г.Олпорта, ця філософія повинна бути чіткою і ємкою системою 
основних поглядів і цінностей особистості. Володіння життєвою 
філософією означає здібність людини бачити цілісну картину існування, 
завдяки ясному виділенню основних цінностей власного життя, у різних 
людей може формуватися різна система цінностей, навколо якої буде 
складатися вся особистість і все життя. За Олпортом, саме система 
цінностей є унікальною інтегруючою особистості, і саме вона зумовлює 
появу в подальшому неповторної індивідуальності. Ми схильні розді-
лити цю позицію, маючи на увазі, що окремі індивідуальності, зви-
чайно, відрізняються далеко не лише тільки системою цінностей. Але 
саме ця система об’єднує, вбирає в себе всі інші особливості індивіда і 
породжує цілісність. Тут слід говорити про ще один напрям інтеграції, а 
саме про формування унікальної неповторності людини. Завдяки 
процесам інтеграції особистість (яка, звісно, уже від початку була уні-
кальною, але – потенційно) починає набирати реалізованої унікальної 
форми, тобто вона о-формляється. Уже в старшому шкільному віці ми 
можемо спостерігати окремі складові цієї єдності. Так, кожна 
особистість відрізняється від інших системою домінуючих життєвих 
цінностей, і ми можемо виокремити типи, які теоретично описав 
Шпрангер, а потім експериментально встановив Олпорт [490]: 

1. Теоретичний, для представника якого головним в усіх життєвих 
ситуаціях є встановлення істини; 

2. Економічний. Людина, що відноситься до цього типу, най-
більше цінує те, що є корисним і вигідним. Вона виключно практична, і 
ці якості проходять через усе різноманіття життя; 

3. Естетичний. Така людина понад усе цінує форму і гармонію. 
Будь-які життєві явища вона сприймає з точки зору привабливості і 
краси. В неї дуже розвиненою є здібність до споглядання та емоційна 
чутливість; 
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4. Соціальний. Найвищою цінністю для цієї людини є відношення 
до неї інших людей та її місце в соціальній ситуації; 

5. Політичний. Головним для цього типу людей є влада. Вони 
можуть зовсім не бути політиками за професією (як до речі, немає 
прямого зв’язку з професією і в інших типів), але прагнення мати владу 
можуть реалізувати в будь-яких сферах комунікації; 

6. Релігійний. Представники цього типу, головним чином, зацікав-
лені в розумінні і прийнятті світу як єдиного цілого. 

Перераховане зовсім не претендує на типологію особистості, але 
ми впевнені, що вказані ціннісні домінанти дійсно починають форму-
ватися в ранній юності (про що свідчать експериментальні результати). 

Індивідуальність, однак, включає в себе не лише домінуючі сис-
теми цінностей. Важливим її показником є також когнітивний стиль. У 
психології когнітивні стилі розглядаються як формальні характеристики 
структури особистості – вони стабільні, трансситуативні і не залежать 
від змісту діяльності. Вони не вважаються здібностями і тому не мають 
прямого відношення до досягнення певного рівня діяльності, а 
визначають її спосіб, „манеру” [235]. В сучасній науці описано більше 
стильових вимірів, але найбільш дослідженими є два: „полезалеж-
ність – поленезалежність” і „когнітивна простота – складність”. 
Експерименти, проведені Г.В.Куценко, дозволяють скласти психо-
логічні характеристики осіб, що належать до кожного з указаних 
стилів [235]. 

1. Незалежні від поля особистості вирізняються набором рис, які 
можна узагальнити як раціональність і автономність, їхній аналітичний 
потенціал дозволяє виділяти головне і другорядне, добре прогнозувати 
розвиток подій і бути досить рефлексивними. Але самодостатність цих 
людей може занадто домінувати, і тоді вони не лише проявляють 
самостійність, але й віддаляються від інших, що може породжувати 
конфлікти. Схильність „незалежних” до індивідуального функціону-
вання свідчить про те, що інтуїтивно вони обирають такий спосіб 
поведінки, який убезпечує їх від необхідності взаємодії. 

2. Найвиразнішою рисою полезалежних особистостей є їхня 
соціальність, їм притаманні безпосередність спілкування, високі емпа-
тійні здібності, безконфліктність, гнучкість поведінки. Негативними 
рисами цього типу можна вважати нерефлексивність і недостатню 
цілеспрямованість. 

3. Найбільш характерними рисами „когнітивно складних” особис-
тостей є рефлексивність. Значна потужність конструктивної системи дає 
змогу багатовимірного аналізу ситуації, що забезпечує прогнозувальну 
здібність. Широкий набір „внутрішніх Я” виражається у гнучкості 
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власної поведінки та в толерантності до позиції інших, Недоліками 
когнітивно складних особистостей є деяка пасивність, споглядальність 
та тривожність. 

4. Найбільш характерними рисами „когнітивно простих” є ті, що 
стосуються виконавського аспекту діяльності. Вони досить цілеспря-
мовані, наполегливі та відповідальні. Відкритість і безхитрісність 
роблять їх добрими партнерами. Але слабкість орієнтувальних процесів 
може виявлятися у деякій самовпевненості і негнучкості поведінки, що 
може призводити до конфліктності. Занадто проста конструктна схема 
спричиняє спрощене „чорно-біле” сприйняття, що сприяє стереоти-
пізації поведінки [235]. 

Інтегративні процеси особистості в ранній юності призводять до 
того, що ціннісні орієнтації, когнітивні стилі, інші психологічні влас-
тивості утворюють, кінець кінцем, неповторну й унікальну конфігу-
рацію особистості – індивідуальність. Типологію, однак, не можна 
вважати найбільш важливою в цьому віці. 

Головне – це те, що процеси, які розпочинаються в даному віці, є 
підґрунтям і рушійними силами появи повноцінної зрілої особистості, 
основні психологічні показники якої є, за К.Роджерсом, наступними: 

1. Повноцінна зріла особистість є людиною, відкритою до 
переживань. Ці люди здатні слухати і приймати себе, свій внутрішній 
світ і саме тому вони захищені від неочікуваних проблем і ускладнень. 

2. Зрілій особистості притаманний екзистенційний спосіб життя. 
Це, як зазначає К.Роджерс, означає тенденцію жити повноцінно і 
насичено, сприймати світ не стереотипно, а актуально і гостро, прагнути 
до певних досягнень і самовдосконалення. 

3. Довіра власному досвіду. При прийнятті рішення зріла осо-
бистість покладається на себе, не боїться залишитися без допомоги, 
хоча й завжди відкрита іншим. 

4. Відчуття внутрішньої свободи у прийнятті рішень і власної 
відповідальності за наслідки. 

5. Креативність, тобто здатність творчо і гнучко вирішувати 
проблеми, бажання зробити щось своє, залишити власний слід у цьому 
житті. 
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3.4. Аномальні зміни поведінки в юності як наслідок 

своєрідності  структурування внутрішнього світу 
 
Як відомо, основними напрямками інтеграції особистості в 

ранньому юнацькому віці є: 

   
ІНТЕГРАЦІЯ 
ОСОБИСТОСТІ: 
основні напрямки 

   

      
      

усвідомлення 
власної системи 

соціальних 
ролей 

 

пошук сенсу 
життя, 

вершинні 
переживання 

створення 
життєвої 
філософії 

 

початок фор-
мування 
індивіду-
альності 

 
Об’єднана динаміка процесів диференціації і інтеграції особистості 

створюють унікальну і неповторну картину особистості. Власне, це те, 
що Д.Б.Ельконін назвав „індивідуальний варіант розвитку”. Звичайно, це 
явище існує на всіх етепах онтогенезу, маючи при цьому, свої специфічні 
механізми. В ранній юності, якщо бути точним, „індивідуальний варіант 
розвитку” не з’являється, а доповнюється, причому, якісно і концеп-
туально. І провідним саме тут є співвідношення диференціації і інтеграції 
Я. Це можна показувати на різному матеріалі, але нам здається до-
цільним прослідкувати явище виникнення й існування „індивідуального 
варіанту” на матеріалі так званої „аномальної поведінки”, використо-
вуючи міжнародну термінологію. Мова йде не про психічну патологію, а 
про крайні варіанти норми, які саме в ранній юності зустрічаються дуже 
часто. Традиційно, в межах вікового підходу, найбільш „небезпечним” в 
цьому сенсі вважається підлітковий вік. З цим важко сперечатися (дуже 
багато емпіричних даних). Але є сенс придивитися, щоб зрозуміти: якщо 
у підлітків подібні відхилення значною мірою стосуються власне пове-
дінки і часто йдуть „повз особистість” (вираз Л.С.Виготського), то у 
юнаків вони дуже глибоко переживаються. Глибоко і болісно, що часто 
сприяє появі рецидивів і „захоплення” всієї особистості „аномальністю”. 
І, з іншого боку, ще не аномалії дорослої людини, тобто – не закріплені, 
не ригідні. Є надія, адже зростання (природнє зростання) продовжується. 
Отже, розглянемо з цієї точки зору випадки „аномальної поведінки” в 
ранній юності, маючи на увазі загальні механізми утворення „індивіду-
альних варіантів розвитку”. 

…Саша – один з кращих учнів філологічного класу ліцею. Дуже 
розвинений і старанний, він привертає до себе увагу викладачів та 
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товаришів, а його аналіз літературних творів настільки поглиблений і 
своєрідний, що просто вражає навіть досвідчених професорів універ-
ситету. Є досить вдалі спроби власної творчості: вірші, новели, нариси. 
Крім профільних предметів, Сашу захоплює все, що вимагає поглиб-
леного проникнення, особливої емоційної фантазії, вільної мрії: оригі-
нальні винаходи, складні конструктивні технічні завдання тощо. Його 
судження і оцінки завжди цікаві, свіжі та неочікувані. При цьому вони 
не викликають у інших різкого неприйняття, роздратування та посмі-
шок, оскільки вони – адекватні і досить делікатні, виважені. Сашко – 
хлопець темпераментний і доволі жвавий. Очі завжди блищать від яко-
їсь активної нової думки. В ньому відчувається енергійність і постійна 
внутрішня робота. Юнака не можна назвати дуже компанійським, 
таким, про яких говорять „душа колективу”, але він радо йде на 
контакти, хоча й дуже розбірливо: йому потрібен той, хто його розуміє, 
розділяє його енергію, пошук і ідеї і сам може бути таким же 
продуктивним. Це – головні вимоги до оточуючих. У Сашка досить 
своєрідний вигляд і дуже своєрідне мовлення. Він невеликого зросту з 
дещо непропорційно великою головою, вузькоплечий, але міцний. 
Зачіска якась завжди недбала і незрозуміла, це ж саме стосується одягу: 
видно, що йому все рівно, як виглядати, тому що весь він якийсь 
„пом’ятий”, виріс уже з одягу, і взагалі це його не турбує. Рухається 
швидко і якось рвучко – багато рухів різних, неточних і недбалих. Саша 
має помітні вади мовлення: говорить в ніс (зразу видно, що є проблеми з 
аденоїдами), запинається, не дотримується послідовності і закінченості 
висловлювання. Враження таке, що в рухах і в мовленні він ніби весь з 
гострих кутів і являє собою якесь нагромадження „всього з усім”. Є в 
нього і певні проблеми спілкування з дівчатами, яких не приваблює 
його зовнішність, і які побоюються цих гострих кутів та нелогічних 
заглиблень. Проте сказати, що Сашка дуже турбує відсутність належної 
уваги жіночої статі, ми не можемо, здається, він ще не зовсім розви-
нувся в цьому напрямі, і його суто хлоп’яча вугловата статура чітко про 
це говорить. Додамо ще, що хлопець захоплюється фантастикою, міс-
тикою, бойовиками, а от спортом і взагалі фізичною діяльністю – не 
займається. Недавно почав палити і пробував уже алкоголь, який йому 
не сподобався. 

Сашко займається науковою роботою: відвідує факультатив та 
проводить дослідження під керівництвом професора кафедри україн-
ської літератури, який просто в захваті від здібностей хлопця і не при-
ховує цього, в тому числі і від самого Сашка. Ця діяльність привела до 
логічного завершення: Саша зробив-таки роботу і переміг в конкурсі 
учнів-старшокласників, який проводила Мала академія наук. Він пере-
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міг тричі: в ліцеї, в області і в Києві, і став кращим в Україні. Він дуже 
багато працював, перенапружився, нервував, але все закінчилося 
тріумфом. Саме так він усвідомив цей підсумок. 

Сашко повернувся до ліцею і одразу привернув до себе увагу 
буквально всіх. Але не тим, що переміг (в цьому закладі дуже багато по-
справжньому здібних учнів і перемоги у всіляких олімпіадах та кон-
курсах – зовсім не дивина). Щось сталося з ним. Але це не було погор-
дою від успіху. Він взагалі-то й не згадував про своє досягнення, про те, 
як це було. Відбувалося інше: Сашко тепер вже зовсім не міг всидіти на 
місці в буквальному смислі. Він не міг просидіти урок без того, щоб 
кілька разів не зірватися з місця і прямо-таки пробігти по класу, або 
вискочити покурити. Очі його стали зовсім неспокійними і їхній 
незрозумілий вираз лякав людей. Хлопець почав висловлювати безліч 
дивних і надцінних для нього ідей і закінчив тим, що оголосив себе 
героєм одного з популярних серіалів, якого дуже любив. Головним було 
те, що він не жартував, він дійсно іноді був ним, цим персонажем. Мова 
Сашка постраждала найбільше: він говорив швидко, уривчасто. Тут-
таки забував почату думку і перескакував на іншу. Зрозуміти його 
ставало все важче. Виявилось, що хлопець зовсім перестав спати, дуже 
багато палив, регулярно випивав... Його почали по-справжньому боя-
тися і намагалися не мати ніяких справ і розмов з ним. А він цього не 
розумів, бігав і „чіплявся” до кожного зі своїми шаленими ідеями і 
проектами. А потім він почав марити протягом усього дня і дійшов до 
спроби самогубства. Після цього ми мусили звернутися до психіатра. 

Чи можна вважати поведінку Сашка аномальною з точки зору пси-
хіатрії?... 

Поведінка вважається аномальною, якщо вона дивна і помітно 
відрізняється від звичайної, тобто такої, що очікується в певному 
соціально-культурному середовищі. Це – перший критерій аномальної 
поведінки, але не єдиний. Адже сама по собі незвичність, неочікуваність 
поведінки може-бути все ж виправданою і зумовленою, якщо не 
зовнішніми, то внутрішніми обставинами. Великі вчені, художники, 
проповідники мають незвичну поведінку, але вона є виправданою. 
Отже, її не можна вважати аномальною (чи не нагадує це першу 
частину нашого „життєпису” Сашка?). 

Другий критерій аномальної поведінки – її небажаність і небезпе-
чність для самої особистості або її оточення. „Аномальними вважають 
тих людей, чия поведінка травмує оточуючих людей, близьких, чи являє 
небезпеку для їхнього життя, або життя самого індивіду. 

Третій критерій аномальної поведінки полягає в ясно вираженій 
неможливості людини керувати своїми вчинками. Складається повне 
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враження, що суб’єкт, „Я”, ніби розчиняється в якомусь некерованому 
плині психічних процесів. Особистість начебто „зникає”, втрачаючи 
відповідальність і раціональність дій. Ця некерованість власної пове-
дінки може бути тимчасовою, або й доволі постійною, але вона мусить 
бути, щоб поведінка відповідала терміну „аномальна”. Тут добре видно, 
що аномальність поведінки – це її інволюція, спрощення. Людина йде в 
зворотному напрямі свого життєвого шляху. Адже діти певного віку в 
нормі не керують власною поведінкою і лише в молодшому шкільному 
віці починається формування психічних механізмів довільної поведінки. 
Як уже зазначалося, за вдалим образним виразом Л.С.Виготського, дії 
аномальної людини являють собою реакції, що йдуть „в обхід 
особистості”. Це означає, що потреба задовольняється найкоротшим 
шляхом, без врахування високих і тонких інстанцій особистості (цін-
ностей, норм, ідеалів тощо). Отже, згідно нього критерію, аномальна 
поведінка – це ще й спрощена, примітивізована поведінка. 

Четвертий критерій аномальної поведінки пов’язаний з емоційною 
сферою людини. Особистість, яка поводить себе аномально, обов’яз-
ково переживає порушення емоційного світу: неупорядкована плинність 
або, навпаки, надстійкість емоцій, їхнє застрявання, тривожність, 
реактивність, депресивність – всі ці й багато інших показників емоцій-
ної сфери жорстко пов’язані з аномальною поведінкою. Знання цього 
дуже важливе для тих, хто знаходиться поруч. Ми повинні розуміти, що 
людина страждає. 

П’ятий критерій стосується сфери соціальних взаємовідносин. 
Аномальна поведінка дезадаптує людину, робить неможливим її нор-
мальне існування в колективі. 

Отже, ми можемо впевнено сказати, що поведінка Сашка дійсно 
стала аномальною. Але надання якомусь явищу терміну саме по собі дає 
не так вже й багато. Щоб визначитися з тим, як поводити себе з 
хлопцем, як йому допомогти, або чи можна було передбачити і 
попередити розвиток такої поведінки, треба відповісти на ряд важливих 
і непростих питань: чим викликається аномальна поведінка, які її 
внутрішні психологічні механізми, як вона пов’язана з індивідуальністю 
та віковими особливостями людини і т.ін. 

Отже, шлях до допомоги має йти через розуміння явища. А це – 
непростий і не короткий шлях. 

Сучасна психологія не готова представити виважену класифікацію 
аномальної поведінки людини. Натомість, ми можемо визначитися з 
іншими дуже важливими речами цієї сфери. Поведінка являє собою 
зовнішні дії людини і зрозуміти її (нормальну чи аномальну) не можна з 
самої поведінки. Треба дати собі звіт, що ці зовнішні дії – лише 
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симптом, індикатор тих потаємних внутрішніх психічних процесів і 
станів, які й зумовлюють поведінку. Отже, зрозуміти її можна лише в 
площині психічного, а не біхевіорального (поведінкового). Ми можемо 
визначити, таким чином, шлях розвитку: внутрішні динамічні і складні 
психічні явища породжують поведінку і, додамо, пояснюють її. Отже, 
розуміння відхилень поведінки людини треба шукати в її психіці. 
Одночасно слід зважати й на те, що поведінка і сама значно впливає на 
внутрішній світ людини. Виходить, що існує і зворотній шлях: 
поведінка → зміна психічних явищ. Тому, говорячи про окремі види 
аномальної поведінки, будемо пам’ятати, що вони – по-перше, наслідок 
дії внутрішніх психічних явищ, а по-друге – причина і пусковий 
механізм наступних змін у психіці. 

Немає сенсу описувати види аномальної поведінки, адже це 
багатократно зроблено. Зазначимо, що в ранній юності, за науковими 
даними, найчастіше зустрічаються такі з них: адикції (особливо – нарко-
залежність, алкогольна та тютюнова залежність); різні форми делінк-
вентності, випадки суїцидальної поведінки, харчові відхилення, емо-
ційні розпади, стресові та дистресові стани, випадки пост травматич-
ного стресового синдрому, обессивно-компульсивні розлади та межеві 
розлади особистості. В кожному індивідуальному випадку вони 
характеризуються різним походженням, проявом, часом протікання. 
Іноді, і це важливо саме для цього віку, деякі стани викликаються самим 
індивідом як такі, що чимось його приваблюють. 

За даними відповідних міжнародних організацій, проблема адик-
тивності поведінки в юнацькому віці постійно загострюється, оскільки 
кількість молодих людей, що мають пристрасть до куріння, алкоголю та 
наркотиків, постійно зростає, а вікова межа початку розвитку такої 
поведінки знижується. 

Цікавим і тривожним психологічним явищем, пов’язаним з 
адиктивною поведінкою, є те, що юнаки та дівчата, схильні до неї, 
знаходяться постійно в стані внутрішнього конфлікту. В соціальній 
психології він дістав назву когнітивного дисонансу. Когнітивний 
дисонанс – внутрішньо-напружений стан особистісного дискомфорту, 
який виникає в зв’язку з необхідністю діяти попри власні 
переконання. 

Дискомфорт виникає тому, що юнак з адиктивною поведінкою 
ніби знаходиться між двома протилежно спрямованими мотивами. З 
одного боку, його мотивують знання і переконання, згідно з якими 
шкідливі звички є пагубними для здоров’я і суттєво негативно впли-
вають на майбутнє. З іншого ж боку, є досить міцне тяжіння до шкід-
ливої звички. Відзначимо, що цей конфлікт (дисонанс) є надбанням 
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саме юнацького віку. Адже раніше, в підлітковому віці, діти набагато 
менше думають про майбутнє і не беруть до уваги відповідної інфор-
мації. Пізніше ж конфлікт зменшується завдяки механізмам психоло-
гічного захисту, або через встановлення жорсткої фізичної залежності. 

Таким чином, адиктивна поведінка в ранній юності, крім шкоди 
для здоров’я та проблем з соціальним оточенням, є джерелом суттєвого 
психологічного напруження. 

Центральною причиною адикцій, зокрема, вживання наркотичних 
речовин деякими старшокласниками є тотальна психологічна напруга, 
пов’язана з афективним центром віку – переживанням майбутнього. 

Невизначеність майбутнього життєвого шляху, або надто важкі 
умови реалізації визначеної мети, проблематичність засобів її досяг-
нення – все це породжує сталий стан психологічного дискомфорту, який 
потребує розрядки. 

Якщо глибше – ми вже вказували, що в цьому віці переживання 
майбутнього і переживання даного життєвого моменту знаходяться в 
протиріччя і конфлікту. 

Конкретизуються ці конфліктні переживання передусім в 
проблемах провідної діяльності (навчання та самопізнання). 

Напругу треба зменшити. Наркотичні речовини це роблять. Тож 
слід погодитися з тими психологами, які вважають, що адиктивна 
поведінка старшокласників являє таку собі власну психотерапію. 

Ми зовсім не хочемо сказати, що адиктивна поведінка в цьому віці 
– явище закономірне, а отже і нормальне. Навпаки, ми говоримо про те, 
що ця поведінка в ранній юності повинна передбачатися і викликати 
підвищену увагу і обережність дорослих. 

Розуміння центральної психологічної причини даних відхилень 
дозволяє виокремити так звану „групу ризику”, тобто тих старшо-
класників, які більше схильні до вживання наркотичних речовин. 

Ми вважаємо, що виходити тут треба не з індивідуально-типо-
логічних властивостей і особливостей нервової системи, а з централь-
ного протиріччя. Адже на етапі становлення індивідуальності не лише 
типологічні, а й всі інші окремі психологічні особливості індивіду вже 
не „працюють” самі по собі. Вони тепер складають ансамбль, єдність, 
всеузагальнюючою основою якої є життєва, позиція особистості в 
цьому світі. Це не означає, що особливості темпераменту, характеру або 
інтелектуальної сфери зовсім не важливі. Так, висока сензитивність 
(чутливість), наявність акцентуацій, недорозвиненість інтелекту треба 
розглядати як суттєві передумови можливих відхилень поведінки. Але – 
лише як передумови. Головним залишається те, як вирішується 
центральне протиріччя. При позитивному його вирішенні навіть вказані 
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особливості можуть сприяти здоровому способу життя, збагачуючи 
переживання індивіду гостротою і яскравістю вражень. 

Отже, неграмотно і в принципі невірно говорити, що особливості 
характеру, темпераменту, інтелектуальних здібностей є психологічними 
причинами адиктивної поведінки. 

Шлях адиктивності обирається в таких випадках: 
1/ коли немає можливостей або засобів розряджати тотальну 

напругу адекватними способами. Ці способи полягають у саморозвитку 
і особистісному зростанні; 

2/ коли не пройдена диффузія ідентичності; 
3/ коли відсутні адекватні способи саморегуляції особистості і 

юнак є емоційно незрілим індивідом; 
4/ коли смислоутворюючими (провідними) мотивами особистості 

є досягнення певних станів (редукція емоційної напруги у юнаків, 
схильних до наркоманії та токсикоманії, гіперактивація поведінки – у 
схильних до вживання алкоголю); 

5/ коли дуже звужена часова перспектива і віддалені цілі просто 
відсутні або вкрай примарні; 

6/ коли блокованими є такі важливі потреби, як потреба в досяг-
ненні, потреба в безпеці, в надійній часовій перспективі. 

Окрім перерахованих основних причин існують і інші 
психологічні фактори адиктивності. 

Це, по-перше, прагнення старшокласниками нових переживань і 
вражень. Це експериментування, теоретично, повинно закінчитися в 
підлітковому віці, але досить багато юнаків та дівчат не набули тоді 
таких вражень і цікавість до них залишилася. По-друге, це своєрідний 
протест проти позиції „маленького гарного хлопчика”, якщо вона 
активно і грубо нав’язується в родині. 

По-третє, схильність до адиктивності властива старшокласникам з 
неповних сімей, з причини депривації батьківської любові. Ми хотіли й 
тут загострити увагу. Юнак з неповної сім’ї „за визначенням” поміща-
ється в „групу ризику” (і, треба сказати, дуже часто – цілком справед-
ливо). Але мотивація тут у вчителів цілком хибна: неповна сім’я – 
недостатній догляд – некерованість поведінки – адиктивність. Наголо-
шуємо: справа тут не в недостатності догляду, а в недостатності любові 
та батьківського тепла. 

Відносно делінквентності, ми б зауважили наступне. Попри те, що 
кожен випадок делінквентності (як і всіх інших форм аномальної пове-
дінки) слід, за великим рахунком, розглядати і аналізувати виключно 
індивідуально, існують і деякі узагальнюючі моменти, які слід знати і 
враховувати у виховній роботі. Необхідно відсторонитися від трьох 
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крайніх точок зору. Перша – злочинна поведінка є прямим наслідком 
суспільних відносин. Друга – злочинна поведінка є прямим результатом 
спадкових особливостей індивіду. Третя – злочинна поведінка є 
формою протесту молодих проти соціальної дійсності. 

Якщо дві перші причини є зовсім невірними, то третя, як кажуть, 
іноді має місце, але, швидше, як випадок і виняток (розбите скло у 
вітрині магазину, де юнака обрахували, насилля над вчителем, який 

поставив двійку тощо). Але це ні в якому разі не можна вважати при-
чиною делінквентності. Інша справа, що з боку злочинна поведінка 
може виглядати як протест, і це надто широко використовується політи-
канами, які в такий спосіб сприяють подальшій криміналізації 
суспільства. 

Щоб зрозуміти провідну психологічну причину виникнення зло-
чинної поведінки, ми повинні знову звернутися до соціальної ситуації 
розвитку і афективного центру ранньої юності. 

Делінквентність є своєрідною формою адаптації юнака до соціаль-
ної дійсності, яка дозволяє йому зберегти цілісність особистості, само-
повагу і уникнути травмуючих екзистенційних переживань. 

Ми зможемо зрозуміти делінквентність, якщо спробуймо відпо-
вісти на принципове питання: чому в даному випадку цілісності, само-
поваги і нормальної екзистенції не можна було досягти соціально 
придатним шляхом? Це – центральне питання. Як не дивно, відповідь на 
нього є. І відповідь ця ґрунтується не на вільних роздумах, а на 
численних експериментальних фактах. 

К.Роджерс показав, що особистісно неповнолітні правопорушники 
відрізняються від своїх „нормальних” однолітків лише одним показни-
ком – дуже примітивною, неадекватною, „зклеєною” Я-концепцією. Це 
означає, що вони не знають себе, а отже помиляються в своїх бажаннях 
і інтересах, а саме: 

– примітивно відносяться до себе; 
– практично не мають вищих рівнів саморегуляції поведінки, 

працюють лише примітивні, неусвідомлювані базальні рівні емоційної 
регуляції; 

– не знають і не оцінюють адекватно інших людей як неповторних 
індивідуальностей; 

– власне життя і життя інших розглядають з точки зору „принципу 
задоволення”, а не „принципу реальності” (З.Фрейд); 

– будують свою поведінку „в обхід особистості”, примітивно і 
жорстко. Звідси – некерована агресія. 

Злочин по відношенню до людини – це відмова їй в особистісності 
і самоцінності. Таке може зробити лише людина, яка сама себе не 



 271

сприймає як особистість і самоцінність. Вона так сприймає себе тому, 
що її так сприймають інші люди, вони привчили її до цього. Але 
волання самостійності, прагнення людськості є дуже сильним у всіх без 
винятків людей. Поєднання його з примітивною, спрощено-зклеєною 
„Я-концепцією” перероджує це високе волання в примітивне прагнення 
самоствердження будь-що і за будь-яких умов. Нам здається, що це й є 
коротко викладена психологія початку злочинного життя. І якщо це так, 
треба відмовитися від міфу високорозвиненого злочинця. Художня 
творчість тут надає ведмежу послугу: подивіться, які сильні, цільні, 
розвинені особистості справжні злочинці, керівники, мафіозі. Ясно: 
митці теж люди і вони виконують соціальне замовлення, адже дуже 
багатьом хочеться, щоб молодь наслідувала привабливим образам зло-
чинців. Але почитайте документальні матеріали, поспілкуйтесь з тими, 
хто мав справу з цими надособистостями, або й з самими ними. І ви 
дуже легко побачите, що це – дійсно міф. Ніякі вони не розвинені і не 
інтелектуальні. Вони – жорстока, примітивна і містифікована простота. 

Отже, примітивність „Я-концепції” є першою ґрунтовною причи-
ною виникнення делінквентності. Друге. Дослідження вказують на те, 
що юнаки та дівчата зі злочинною поведінкою відрізняються примітив-
ністю перспектив майбутнього життя. Часто, їх зовсім немає. „Украв, 
випив, – в тюрму. Украв, випив, – в тюрму. Романтика!” Це жартівливе 
визначення „джентльмену удачі” з однойменного фільму – дійсна 
ідеологія злочинця. В нього насправді нема свого майбутнього, оскільки 
від нього вже нічого не залежить. Він – не той, хто йде по життю, а той, 
кого „веде” по колу. 

Третє. Злочинне життя пов’язане з атрофією почуття свободи, а 
разом з тим і особистості як такої. Делінквент, злочинець – повністю 
несвободна людина. Це – справжній гвинтик обставин, і особистісно-
креативна площина життя йому просто непритаманна. 

Крім перерахованого, дослідження вказують на деякі інші пси-
хологічні фактори, що можуть сприяти виникненню делінквектності в 
ранній юності. Відзначимо, що, на відміну від перших трьох, перерахо-
вані нижче фактори самі по собі аж ніяк не можуть вважатися причи-
нами даного виду поведінки. 

Деякі акцентуації характеру, такі як екзальтованість, шизотим-
ність, гіпертимність, можуть сприяти делінквектності. Також важливу 
роль має потяг до гострих відчуттів. 

Жорстоке виховання і перенесене в дитинстві насилля може витіс-
нитися у область безсвідомого, а в ранній юності в зв’язку з бурхливими 
процесами становлення невідреагований комплекс активізуються і може 
зажадати компенсації. 
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Неусвідомлювана научуваність на зразках привабливих персо-
нажів кінофільмів та передач засобів масової інформації, які сприй-
маються в цьому віці некритично. Тут є дуже велика небезпека суто 
психологічного плану. ЗМІ не тільки надають привабливу модель і 
взірець, їх прийняття відбувається в абсолютно безпечній і затишній 
ситуації. Ризик, страх, жорстокість не є фактично реальними, адже це – 
кіно. І разом з тим привабливість дуже значна. Така ситуація дуже 
сприяє розвитку делінквентних мотивів і орієнтацій. Набагато більше, 
ніж реальний початок злочинного життя у відповідному житейському 
середовищі. 

Делінквентна поведінка завжди пов’язана з агресією. Але іноді 
юнаки та дівчата під пресом важкого і незрозумілого соціального 
оточення повертають агресивність на самих себе. 

Серед визнаних факторів виникнення суїцидальної поведінки в 
ранній юності дослідники відзначають: 

– психічні порушення (психопатії, поведінкові розлади, депресія, 
розлади, викликані вживанням наркотичних і деяких інших лікарських 
препаратів); 

– глибокі і тривалі переживання пригніченості, безнадійності, без-
порадності; 

– акцентуації характеру (наприклад, у демонстративних особис-
тостей акт суїциду с засобом привертання до себе уваги); 

– вживання алкоголю; 
– стресові життєві ситуації, пов’язані з втратою близької людини, 

значною кількістю соціальних „пресів”, розладів в сім’ї (наприклад, 
розлучення батьків); 

– попередні спроби самогубства; 
– доступність і використання засобів самогубства, в тому числі 

зброї. 
В цілому, психологи відзначають, що молоді люди частіше йдуть 

на самогубство не раптово і не в результаті одиночної дії екстремаль-
ного фактору. Частіше дане рішення визріває досить довго, що, в 
принципі, дає непогані можливості корекційного втручання. Адже в цей 
період поведінка юнака змінюється, він починає усамітнюватися або, 
навпаки, вести дуже бурхливе і неупорядковане життя. З’являються 
нав’язливі думки, якими він може ділитися з близьким другом, треба 
дуже уважно ставитися до такої інформації і в розмові з юнаком ні в 
якому разі не жартувати, будувати з себе такого собі самодостатнього і 
бадьорого індивіда. Ситуація вимагає поглибленої уваги і професійного 
втручання психолога. 

Акт суїциду може бути і імпульсивним, але все ж за ним тягнеться 
ціла низка проблем. 
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З іншого боку, безумовно, центральна причина суїцидальності 
старшокласників жорстко пов’язана з провідною діяльністю, але з її 
більш інтимною формою, а саме – самопізнанням і встановленням 
інтимних контактів. 

За деякими даними, зростання самогубств серед юнаків та дівчат 
пояснюється зростанням тиску на дітей з метою примусити їх досягати 
успіхів і брати на себе відповідальність там, де вони ще не можуть її 
реалізувати. Додамо, що часто справа загострюється відповідним 
(вірніше було б сказати – невідповідним) соціальним оточенням. 

...В 10 класі ліцею вчилася дівчина, яка приїхала з далекого села, 
де була поганенька школа і такі ж вчителі. Але дівчина вчилася непо-
гано, хотіла вчитися і вступила до ліцею, хоча витримала іспити завдяки 
квоті, яку встановила держава для сільських дітей. З навчанням зразу 
почалися проблеми, вона не мала відповідних навичок і її старання 
призводило лише до постійної перевтоми і нервового напруження. А 
успіху – не було. Батьки жили бідно і платити за навчання їм було 
важко. Батько, людина жорстка і авторитарна, постійно здійснював тиск 
на дівчину. Вона перестала їздити на вихідні додому. Жила в 
гуртожитку. Всі її товариші були стурбовані власним успіхом. 

При цьому виникла ситуація змагальності, але з нездоровою 
мотивацією. Над дівчиною підсміювалися, злостилися і зовсім не допо-
магали і не співчували. Вихователь виявився недосвідченим і неуваж-
ним, а викладачі просто не цікавилися дівчиною, ставлячи свої двійки та 
й усе. До психолога вона потрапила після спроби суїциду. Спеціалісту 
довелося не лише допомагати дівчині, а й втручатися в соціальний 
контекст її життя, що було дуже великою проблемою. Її пояснення 
коротко можна висловити так: „Я ніби опинилася в холодному жорст-
кому колі. Не розумію, в чому винна, чому всі так погано ставляться до 
мене. Дуже жалко маму, але виходу не бачу. Не буде мене – всім стане 
краще”. Отже, ніякої демонстративності і екзальтації: людина затиснута 
холодом і жорстокістю... 

Багато дослідників звинувачують у провокуванні суїцидальності 
3МІ, вважаючи, що значне зростання самогубств в юнацтві пов’язане з 
нездоровим інтересом до цього явища телебачення та друкованих ЗМІ. 
Ми уточнимо: справа не в самому по собі матеріалі, а в тому, як він 
подається, коли жорстоко смакуються деталі, нагнітається ажіотаж, а 
суб’єкт суїциду є мало не національним героєм. 

Враховуючи те, що в юнацтві досить поширене соціальне насліду-
вання – „самогубство за компанією”, наголосимо на абсолютно 
негативній, згубній ролі в цій проблемі різних релігійних сект. Психічне 
зараження, спеціальні ритуали і впливи дуже легко приводять молодих 
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людей в стан, в якому вони здатні виконати будь-яку примху „воло-
даря”. Ці володарі – абсолютно аморальні і хижі люди, яким потрібні не 
тільки гроші і соціальні блага, а й душі молодих людей, оскільки лише 
володіння душею по-справжньому підносить їх у власних очах. 

Ми маємо емпіричні дані, які свідчать: більшість керівників релі-
гійних сект – психопати, люди з серйозними збоченнями, які компенсу-
ються у відчутті влади над людиною. Хотілося б, щоб це стало за-
сторогою. 

Якщо говорити про сексуальні проблеми, слід зазначити, що в 
ранній юності справжні сексуальні стосунки лише розпочинаються. 
Тому питання відхилень є дуже важливим і складним. Головне тут 
знайти вихідну позицію щодо цього вельми делікатного, але такого 
важливого аспекту людського життя. 

Є сенс виходити з того, що якщо людина почуває себе щасливою в 
своїй сексуальній поведінці і не посягає на почуття і безпеку інших 
людей, то її поведінку слід вважати її особистою справою. Якщо ж така 
поведінка приводить її до конфлікту з іншими, з суспільством або 
законом, або потенційно може до цього призвести, тоді її слід вважати 
аномальною і впливати на неї з метою корекції. 

В цілому, ми розглядаємо особливості сексуальної поведінки як 
один з аспектів проблеми особистості. Більшість випадків аномальності 
сексуальної поведінки є наслідком нездатності людини розвивати зрілі 
стійкі гетеросексуальні взаємовідносини з постійним партнером 
протилежної статі. Можливі різні ступені такої нездібності і різні 
ступені регресії. 

Формування здатності розвивати позитивні емоційні стосунки з 
іншими дорослими людьми призводить, як правило, і до більш зрілої 
сексуальної поведінки. 

Сказане є вихідною позицією психології щодо аналізу сексуальної 
поведінки в ранній юності. 

Зрозуміло, що тут не можна говорити про зрілу сексуальну пове-
дінку, але від цього періоду залежать, чи стане вона зрілою. Основні 
поведінкові паттерни закладаються саме в цьому віці. І ще важливо: 
сексуальна поведінка – складова частина і наслідок соціальної пове-
дінки взагалі. Вона не існує сама по собі. Це, зокрема, означає руйнацію 
ще одного міфу – ніби сексуально збочена людина може бути нормаль-
ною в усіх інших відношеннях. На жаль (або на щастя) так не буває. 

 Рання юність – початок сексуального життя. Питання вчасності 
цього початку, якому присвячено безліч видань педагогічного і 
медичного напряму, ми знімемо взагалі (якщо відчуває себе щасливим і 
не завдає шкоди іншим, не суперечить моралі і закону – значить із 
вчасністю все нормально). 
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Психолога цікавить не стільки питання вчасності, скільки питання, 
як це починається, чи не травмується особистість, чи готова вона до 
цього фізично, психологічно, етично. 

На жаль, тут є проблеми, які потім і призводять до аномальної 
поведінки. 

Перша і головна з цих проблем – сексуальне насильство. 
За даними опитувань, 32% дорослих жінок вказали, що вони 

підлягали сексуальному насильству у віці до 18 років, 20% – у віці до 
14. Лише 5% з них заявили про насильство у правоохоронні органи. 
Отже – це поширене явище. Насильство деформує особистість в цілому, 
є причиною подальших аномалій сексуальної сфери і розглядається як 
форма аномальної сексуальної поведінки. Можна виділити соціальні і 
індивідуально-психологічні причини сексуального насильства як форми 
поведінки. Серед них: емоційна ідентифікація моделей сексуальної 
поведінки. 

Насильник у сучасному мистецтві та реальний, але у поданні ЗМІ 
– людина жорстока, сильна, безжалісна, дещо таємнича і навіть міс-
тична. Ну чим не об’єкт ідентифікації? Крім того – на екрані все досить 
просто і жінка ніби й існує для того лише, щоб її ґвалтували. Насправді, 
насильник – людина слабка, як правило – нездорова психічно і фізично, 
майже ніколи вона не може дати в статевому акті відчуття сексуального 
задоволення жертві насильства, і не через те, що вина – жертва і крім 
страху і огиди нічого не відчуває, а просто тому, що насильник – 
напівімпотент. Насильник взагалі людина від сексу дуже далека. Йому 
потрібен не статевий акт, він отримує задоволення від відчуття прини-
ження іншої людини. 

Друга причина, таким чином, вже зображена: слабкість, збоче-
ність, внутріособистісна проблемність особистості насильника; третя – 
примітивність, спрощеність особистості, відсутність ціннісних орієнта-
цій індивіда; четверта – явище огруплення мислення, коли в групі 
людина психічно заражається, відчуває безвідповідальність і перестає 
мислити. 

Треба розуміти, що початок сексуального життя з насильства є 
згубним як для насильника, так і для жертви. А не лише для останньої, 
як це вважається загалом. 

Той, хто отримує досвід здійснення сексуального насильства, ри-
зикує не лише свободою і статусом у суспільстві, але ще й тим, що 
ніколи до кінця життя так і не відчує дійсної повноцінної насолоди від 
сексуального контакту. Він ризикує стати не лише збоченим, а ще й 
обділеним. Вся безмежна гамма чудових почуттів замінюється одним – 
насолодою від приниження іншої людини. 
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І, підкреслимо ще раз, вплив насильницького сексуального досвіду 
на ідентичність і самоповагу людини продовжується протягом всього 
життя. 

Жертви насилля, дівчатка-підлітки або старшокласниці пережи-
вають почуття провини і сорому, особливо, якщо не можуть розірвати 
швидко відношень, що склалися. Вони можуть відчути себе ізольова-
ними, відчудженими від однолітків і не вірити людям взагалі. Бояться 
не лише сексуальних контактів, а навіть проявів інтересу з боку хлопців. 
У деяких виникають проблеми з навчанням, у інших – медичні скарги, 
деякі стають сексуально розпущеними. Окремі дівчата гніваються на 
самих себе, занурюються в депресію і думають про самогубство. В 
будь-якому випадку, уявлення про інтимну сферу в них збочене. 

Починаючи з підліткового віку, а головним чином – з ранньої 
юності, багато сучасних дівчат бажають схуднути. Досить часто це 
бажання набуває хворобливого вигляду і тоді психологи говорять про 
психічну анорексію. Специфічним її симптомом є хворобливе відно-
шення до власної ваги, що може виникати через невірце уявлення 
дівчини про свою зовнішність: вона боїться, що занадто товста, хоча 
зазвичай це не відповідає дійсності. Більше того, таке захворювання 
супроводжується іноді просто катастрофічним зниженням маси тіла – 
25% нижче оптимального. У дівчат в цьому стані може спостерігатися 
припинення менструації. Дівчата хворіють на психічну анорексію 
приблизно в десять разів частіше, ніж хлопці. 

Захворювання починається, як правило, коли чутлива і схильна до 
повноти дівчина починає захоплюватися дієтами. Дуже швидко вияв-
ляється, що скорочення кількості їжі – надмірне. Хворі, як правило, 
говорять, що почувають себе добре і наповнені енергією – тобто в них 
працює механізм заперечення. Іноді, щоб позбутися їжі, вони викли-
кають в себе блювоту і ретельно приховують це від оточуючих. 

Хворі на психічну анорексію буквально морять себе голодом, весь 
час при цьому думаючи про їжу та про дієту і власну статуру. Часто 
вони думають, що стають більш привабливими, хоча насправді 
виглядають вимореними і фізично хворими. 

Зверніть увагу на ці два показника. Перший говорить про центра-
цію особистості на проблемі їжі, отже про звуження і спрощення 
індивідуальності. Вони борються з біологічною потребою, яку, однак, 
перемогти не можна без значних втрат для себе. Так виникає невротизм 
і ось чому ми впевнено називаємо це хворобою. Друге говорить про 
підсилення невротичного, а іноді і психотичного етапу. Адже дівчата 
роблять над собою неймовірні варварські зусилля, щоб побачити в очах 
оточуючих захват і любування. А бачать вони ту ж саму байдужість, 
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жалість і нерозуміння. Отже, і тут їм не вдалося досягти того, чого 
чекали. Але механізм вже запущено і ось тепер життя Перетворюються 
в справжнє пекло. Ці люди хворіють дуже важко і можуть вмерти. 

Причини психічної анорексії не зовсім зрозумілі: існує три точки 
зору: перша з них пояснює захворювання біологічною спадковістю на 
рівні гормональної регуляції; друга схиляється до соціального пояснен-
ня – в сучасних західного типу країнах існує культ „стрункої дівчини і 
жінки”, і на всіх рівнях спілкування суспільство вимагає від дівчини 
відповідності нормі, третя гіпотеза пояснює виникнення хвороби 
психологічними механізмами, які порушуються в процесі бурхливого 
становлення особистості в даному віці. Психоаналітики вважають, що 
психічна анорексія є регресією в дитинство, в зв’язку з підсвідомим 
страхом дівчини перетворитися на жінку. 

В психології особистості дану хворобу пояснюють порушеннями 
уявлення дівчини про свою зовнішність і про особистість взагалі. Вка-
зується й на те, що відмова від їжі може бути наслідком ненормальних 
стосунків в сім’ї. Неблагополучні родини не можуть передати дитині 
відчуття її власної цінності. О.Т.Соколова [429] експериментально 
встановила, що дівчата, хворі на психічну анорексію, відзначаються 
когнітивною простотою особистості, полезалежністю та заниженою 
самооцінкою. За даними дослідниці, анорексія пов’язана з такими влас-
тивостями особистості, як висока сензитивність, подразливість, емотив-
ність, образливість. Ці властивості, до речі, можуть розглядатися як 
психічні індикатори захворювання. 

Існують такі відхилення поведінки, які викликаються особливими 
емоційними переживаннями – станами. 

М.Д.Левітов визначає психічний стан таким чином: „це – цілісна 
характеристика психічної діяльності за певний період часу, яка зумов-
лює і показує своєрідність протікання психічних процесів у залежності 
від відображення предметів та явищ дійсності, попереднього стану і 
психічних властивостей особистості” [246]. 

З визначення ми бачимо, що психічний стан є нормальним і 
обов’язковим психічним явищем, яке разом з психічними процесами та 
властивостями особистості констатує всю психічну сферу людини. 

Піднесення, спокій, збудження, розчарування, агресивність, 
пригніченість – ці та багато інших станів є обов’язковими супровод-
никами життя і діяльності людини. 

Разом з тим, за деяких умов, психічні стани можуть значно під-
силюватися, загострюватися і переходити в такі свої різновиди, які 
повністю забарвлюють життя людини, підпорядковують собі мотива-
ційну і регулятивну системи особистості. В цьому випадку людина як 
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„Я” перестає контролювати власну поведінку, яка переходить до 
розряду аномальної. Серед таких станів слід відзначити, перш за все, 
тривожність, депресію, стрес, афект і т.ін. Ці стани і зумовлена ними 
поведінка можуть бути короткими або тривалими. Головне, що вони 
минають, і тоді поновлюється особистісна саморегуляція і упорядко-
ваність життєдіяльності. Випадки надто довгих, пролонгованих станів 
ми не будемо тут розглядати, оскільки вони пов’язані з психічними 
хворобами, і існує численна спеціальна література, присвячена цьому 
питанню. До того ж учні з такими особливостями не вчаться у 
звичайних школах. 

В ранній юності відхилення у протіканні психічних станів, а отже і 
в поведінці, є досить поширеними. Основних причин цього три: 

1. Значна кількість старшокласників, особливо юнаків, продовжу-
ють знаходитись під впливом бурхливих процесів статевого визрівання. 
Це „тягнеться” з підліткового віку. В психології вважається, що процеси 
статевого дозрівання дуже сильно впливають на виникнення 
аномальних психічних станів, 

2. Кризові явища, пов’язані зі спрямованістю особистості у май-
бутнє та проблемами формування ідентичності і ясного уявлення про 
життєвий шлях, У деяких випадках ці явища протікають досить болісно, 
особливо з урахуванням індивідуально-типологічних властивостей осо-
бистості, які сприяють розвитку негативних станів, 

3. Система саморегулядії особистості, яка могла б сприяти нор-
малізації психічних станів (як це відбувається у більшості дорослих 
людей) в ранньому-юнацькому віці ще лише оформлюється. Набагато 
частіше саморегуляція проходить неусвідомлювано, завдяки дії 
базальних регулятивних механізмів. А вони вже не можуть впоратись з 
новими проблемами, для вирішення яких, власне, і не розраховані. 

Отже, питання негативних психічних станів старшокласників, на 
наш погляд, заслуговує на достатню увагу. Особливо це стосується 
сучасного життя на пострадянському просторі, де уявлення про май-
бутнє примарне, і примарність ця дуже часто жахлива. 

Серед таких станів відзначимо фобії, які відомі в науковій літе-
ратурі. 

Ми ж розглянемо ту, що насамперед стосується школярів. Це – так 
звана екзаменаційна фобія (в інших літературних джерелах – шкільна 
екзаменаційна тривожність). 

Певний острах перед екзаменом є нормальним станом учня або 
студента, адже мова йде про звіт і відповідальність. Однак, в окремих 
випадках, цей стан набуває вигляду справжньої фобії, яка значно впли-
ває на поведінку і травмує особистість. Учень відчуває занепокоєння, 
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розгубленість. Часто втрачає апетит, сон. При цьому можуть „проки-
нутись” або й розпочатись соматичні хвороби. Хоча в розвитку 
екзаменаційної фобії певну роль грають внутрішньоособистісні фактори 
(інтернальність, сензитивність, особистісна тривожність), головними 
причинами цього явища слід вважати соціальні чинники. Підвищений 
авторитарний „тиск” з боку батьків – це перше. Ряд учбових невдач при 
постійних акцентуваннях педагогами нездібності учня породжує 
синдром страху дії або вивченої безпорадності. Вчителі можуть свідомо 
нагнітати ажіотаж і створювати емоціогенну ситуацію. Крім того, 
велику роль грає паніка і психічне зараження, яка виникає в середовищі 
учнів. 

Саме у старшокласників доволі часто зустрічаються обсессивно-
компульсивні розлади. 

Деяка незначна ступінь обессивності може бути корисною рисою. 
Вона сприяє добросовісності і ефективності. Іноді люди, що схильні до 
такого стану, „знаходять себе” в тих видах діяльності, що вимагають 
уважного обліку або перевірки. Однак, якщо ці стани поєднуються з 
тривожністю і переходять в ритуали, що руйнують здатність до 
концентрації, то ефективність дій людини зменшується. Потім можуть 
виникнути і більш серйозні проблеми аж до втрати працездатності. 
Рання юність має розглядатися як вік, певною мірою сензитивний до 
розвитку обсессивності. Це пов’язано з підвищеною увагою юнаків до 
власної особистості та до інтимних взаємостосунків. У зв’язку з цим 
слід обережно спостерігати переживання старшокласників і відволікати 
їх власне в площину реальних соціальних справ і взаємостосунків. 

Посттравматичні стресові розлади виникають у людини після 
важких подій та травмуючих ситуацій. Вони полягають в тому, що осо-
бистість неусвідомлювано постійно повертається подумки до травму-
ючої події і переживав її знову і знову. До симптомів посттравматич-
ного стану відносять сновидіння про травмуючі події, хвилювання, по-
чуття провини, утруднену концентрація уваги, надлишкову підозрілість, 
бурхливі реакції на події, які нагадують ситуацію травмування. 

В аналізі раннього юнацького віку ми зустрічаємося з посттрав-
матичним синдромом, що виникає в результаті насилля, зради, хвороби, 
втрати близьких, руйнування сім’ї тощо. Відзначимо тут, що цей 
синдром переживають не лише жертви насилля і зради, а й ті, хто 
здійснює ці акти. 

 Психічна травма приводить до розвитку у людини цілого комп-
лексу негативних переживань, який в сучасній літературі досить умовно 
називають посттравматичним стресовим синдромом. Умовність ця 
викликана схематизмом бачення процесів, що відбуваються. Поки що 
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ми „точно” можемо говорити лише про те, що іноді певні події вик-
ликають у деяких індивідів серйозні емоційно-мотиваційні порушення, 
дисгармонізують і „збуджують” звичну структурованість внутрішнього 
світу, і те, що переживає при цьому людина, має назву психічної трав-
ми. Після цього виникає і розвивається посттравматичний стан, най-
більш загальним показником якого є переважання негативних емоцій-
них переживань, астенічність (що може іноді парадоксально виявлятися 
у маніакальній збудженості) та ряд суттєвих проблем в галузі когні-
тивної діяльності та міжособистісних стосунків. Це, як бачимо, дійсно 
лише малозмістовна схема. З практично-психологічної точки зору тут 
немає підстав говорити про специфічність психічного стану, а отже і 
про дієву допомогу. 

Наукова цінність явища посттравматичного синдрому зумовлена 
тим, що воно відкрите емпіричним шляхом: численні факти говорили і 
говорять про те, що більшість людей, які пережили значні потрясіння 
(стихійні чи соціальні вибухи, особисті втрати, важкі хвороби) характе-
ризуються вельми своєрідними психічними станами, в головному подіб-
ними у всіх постраждалих. Виявилось, проте, що стани ці не лише 
схожі, але й дуже різні, що залежить від досить значної кількості чин-
ників: що саме викликало травму, які індивідуально-типологічні особ-
ливості даної людини тощо. Подальший емпіричний пошук є абсолютно 
необхідним, але вже й недостатнім. Оскільки теоретично не виявлено 
сутність явища, за спільною назвою перед нами постає конгломерат 
дуже різних переживань і станів. Саме через це не можна серйозно 
говорити про специфічну допомогу, і це наочно відображено в сучасних 
посібниках. При корекції посттравматичних станів рекомендується 
звертати увагу на поліпшення самопочуття, подолання фобій, оптимі-
зацію негативних процесів, розвиток особистості, тобто... на все! Ми 
вважаємо, що така допомога не є спрямованою. Вона ґрунтується па тій 
логіці, що синдром є простою сумою різних симптомів і всі вони мають 
коректуватися окремо, що й спричиниться до позбавлення від проб-
леми. Між тим, давно відомо, що така точка зору є лише початковою у 
вирішені проблеми психокорекції (Л.С.Виготський). Насправді, „за” 
синдромом треба знайти сутнісні психологічні механізми, порушення 
яких і призвело до всього різноманіття захворювання (хворобливого 
стану). Без такого діагнозу долаються лише поверхові проблеми, істот-
ної ж допомоги не надається. Тож на наш погляд, необхідним елемен-
том, що привів би до суттєвого поліпшення у переживанні посттравма-
тичного синдрому, є теоретичний аналіз цього явища і пошук сутнісних 
його елементів („одиниць” – в термінології Л.С.Виготського). Для того, 
щоб впевнитися в існуванні емпіричної бази даних, необхідних для 
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такого аналізу, наведемо коротко основні результати досліджень 
посттравматичного синдрому, які подаються в спеціальній літературі. 

Всю різноманітність етіологічних чинників психічних відхилень 
можна розділити на дві групи: екзогенні, або чинники зовнішнього 
середовища, і ендогенні – чинники внутрішнього середовища. 

Психічна травма відноситься до екзогенних чинників і виявляється 
як надмірне збудження нервової системи, що не отримує належної 
розрядки. Психогенні чинники, тобто обтяжливі, неприємні, хвилюючі 
події і ситуації, які травмують психіку, призводять до розвитку реактив-
них психозів і неврозів. Психічна травма у вигляді страху, залякування, 
гніву, почуття образи і скривдження, втрати близьких, краху надії та 
інших численних негативних емоцій, неприємних і хвилюючих подій, 
пов’язаних з умовами життя, взаєминами з близькими людьми відно-
сяться до несприятливих гігієнічних умов середовища. Реакції людини 
на психічну травму (агресія, втеча, боротьба, заціпеніння) залежать: 
1/від сили патогенного впливу; 2/від того, на якій стадії онтогенезу 
діють ці чинники; 3/від стану центральної нервової системи, її здатності 
мобілізувати захисні властивості організму. 

Психічні травми на ранніх стадіях онтогенезу можуть зумовлю-
вати не тільки тимчасові функціональні порушення, але й викривлений 
розвиток мозку, а також вади розвитку інших органів і систем. 

Емоційна сфера у дітей і підлітків відзначається особливою реак-
тивністю, тому психічна травма діє на них сильніше, ніж на дорослих. 
Проте, потрібно враховувати і меншу глибину переживань, швидку 
зміну настрою у дітей, в силу чого психогенні реакції у них більш 
короткотривалі. 

 Людина зі здоровою нервовою системою здатна витримувати 
великі навантаження, виявляти високу стійкість стосовно ускладненої 
життєвої ситуації, психічної травматизації. Проте існують межі її 
навантаження. При їх перевищенні може виникнути позамежне охоронне 
гальмування в корі великих півкуль з виключенням свідомості і розвит-
ком психічного захворювання. Цьому можуть сприяти різноманітні сома-
тичні (які виснажують нервову систему) ушкодження, що зумовлюють 
неповноцінність біологічного „ґрунту”, на який впливає надсильний 
подразник, а також надмірне емоційне потрясіння, яке перевищує поріг 
фізіологічної витривалості коркових процесів. 

На думку Е.К.Краснушкіна, про психоз, зумовлений психічною 
травмою, можна говорити лише тоді, коли реакцією на психічну 
травматизацію є хвороблива форма розладу мислення і поведінки. Пси-
хогенні захворювання не супроводжуються деструктивними змінами в 
тканинах мозку, тому більшість випадків зворотні. 
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У дітей дошкільного віку психогенні розлади розвиваються при 
безпосередньому виливі подразників переважно страхітливого харак-
теру і проявляються по типу гіперкінетичних або гіпокінетичних руди-
ментарних афективно-шокових реакцій. В клінічній картині психоген-
них розладів підлітків і юнаків сигнальне значення патогенного 
подразника як причина психогенного захворювання важливіше, ніж 
його безпосереднє сприйняття. У цьому віці симптоматика психогенних 
захворювань у молоді істотно не відрізняється від симптоматики 
дорослих. 

Хвороблива реакція на психотравмуючу ситуацію може знизити 
працездатність дитини, а переживання, негативні емоції відволікають її 
від навчання, спілкування з ровесниками та iн. Під впливом хвилювань 
у дитини можуть спостерігатися розлади сну, часті зміни настрою (від 
сумного до тужливо-дратівливого), неуважність. В результаті психо-
травми у дитини можуть порушуватися процеси запам'ятовування, їй 
важко зосередитися на чомусь. Якщо исихотравмуюча ситуація трива-
лий час не вирішується, то може виникнути неврастенія, в основі якої 
лежить виснажливість психічних процесів па фоні тривалих пережи-
вань. Дитина швидко стомлюється при найменшому інтелектуальному 
або емоційному напруженні. Вона легко засмучується, стає надто чут-
ливою до образ. Будь-яка дрібниця, невдале слово або наказовий тон 
хворобливо вражають. Дитина (підліток) стає плаксивою, дратівливою, 
не терпить зауважень. Їй здається, що її ніхто не розуміє. 

Багато авторів вважають, що одним із головних джерел психотрав-
муючих ситуацій є сім’я, стосунки між батьками і дітьми. Так, пред-
ставники датської школи Стінг Йогенз та Елізабет Маргер, аналізуючи 
травми розвитку, зазначають, що порушення взаємин з батьками 
можуть зруйнувати розвиток на будь-якій його стадії і викликати певні 
патопсихологічні зміни. Деякі автори пов’язують виникнення психічних 
травм із помилками у вихованні, причому як з боку батьків, так і з боку 
вчителів. 

Особливості психотравм пов'язані також із відносинами з ровес-
никами, однокласниками і багато в чому залежать від іидивідуально-
типологічних особливостей підлітків: наявності акцентуацій характеру, 
типу вищої нервової діяльності, спадкових чинників та ін. 

Виділяють такі категорії психічних травм, при яких відбувається 
сильна стимуляція нервової системи: 

 - загальні травми високої інтенсивності (жах, шок, страхіття); 
 - атака або напад (наприклад, кримінальні ситуації); 
 - емоційні, пов'язані з міжособистими відносинами (наприклад, 

сварка, конфлікт, образа); 
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 - насилля, катування та ін. 
 Щодо розуміння поняття „посттравматичний стрес”, то його 

розглядають як особливий стан, який є нормальною реакцією на 
незвичайну ситуацію. В основі посттравматичного стресу (ПТС) лежить 
психічна травма, подія, яка здатна викликати психічний стрес. Серед 
ситуацій, які викликають ПТС, виділяють: 

- природні (кліматичні: урагани, смерчі, повені; сейсмічні: 
землетруси, виверження вулканів); 

- викликані людиною (нещасні випадки: на транспорті, в промис-
ловості, вибухи, пожежі, біологічні, хімічні, ядерні; умисні: тероризм, 
бунти, соціальні вибухи, війни). 

У розвитку ПТС значну роль відіграють несподіваність, раптовість 
(вибухи, катастрофи, стихійні лиха) і жорстокість того, що відбувається 
(військові дії, напади терористів), психологічна чи фізична слабкість 
жертви, недостатня соціальна підтримка. 

Розрізняють такі рівні прояву ПТС: 
а/ ментальний – у вигляді розгубленості, втрати нам’яті, її погір-

шення, порушення розумових процесів, уваги тощо; 
б/ емоційний – у вигляді страхів, тривоги, горя, депресії, безна-

дійності, безпорадності, обурення, дратівливості, почуття покинутості, 
ізоляції тощо; 

в/ фізичний – у вигляді втоми, тремору, пітливості, остуди, запамо-
рочення, головного болю, частого дихання і пульсу; 

г/ поведінковий – мовчазність, соціальна ізоляція, гіперактивність, 
агресивний гумор, неуважність, лякливість тощо. 

Повторне переживання ПТС виявляється в гнітючих думках, у 
постійному чи епізодичному згадуванні про психічну травму, в неспо-
діваному відчутті того, що подія і те, що їй передувало, повторюються 
знову і знову, у психологічному пригніченні, наприклад, ілюзії, галю-
цинації, у тих випадках, коли події, що відбуваються в даний момент, 
нагадують або символічно пов’язуються з психічною травмою (дати, 
річниці, пов'язані із психотравмуючими подіями). 

Динаміка ПТС відображена трьома основними етапами: шок, удар, 
вирішення. На першому етапі людина переживає дію стресора, демобі-
лізується, витісняє подію. На другому етапі у неї з’являється тривога, 
невпевненість, депресія. На третьому етапі відбувається діагностування 
і прийняття події (Ващенко І.В., Антонова О.Г.). 

Наведений опис, на наш погляд, свідчить про те, що емпіричний 
матеріал цілком достатній, щоб спробувати визначити напрями психо-
логічного аналізу „за одиницями”, з метою визначення суттєвих психо-
логічних причин як психотравми, так і посттравматичного синдрому. 
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Перш за все, аналіз має роз'єднати явища стресу і психотравм, після-
стресових переживань і посттравматичного синдрому. Це роз’єднання є 
абсолютно необхідним, оскільки фахова література і наші клінічні 
спостереження говорять про те, що це – два зовсім різних явища. Сам 
термін „посттравматичний стресовий синдром” на даний момент є 
гальмом для подальшого розуміння сутності явища, що аналізується, 
оскільки недоречно „склеює” різні за походженням і за динамікою 
психологічні механізми. Щоб довести це, розглянемо три приклади. Під 
час стихійних лих та інших потрясінь у більшості людей, що потрап-
ляють під їхню дію, через надмірну силу стресорів виникає типовий 
стрес. Подальший, післястресовий стан розвивається у них звичайним 
шляхом, чітко за Г.Сельє: одна частина індивідів активізується, долає 
переживання і зміцнюється психологічно, у іншої ж розвивається 
дистрес з тенденціями до депресивних станів. Значно менша група 
людей отримує психотравму, яка, і це перша суттєва відмінність, ніколи 
не активізує індивіда, а навпаки, завжди переходить в астенічного 
характеру посттравматичний синдром. Ці дві групи штучно „склею-
ються” через те, що увага звертається виключно на емоційні прояви, які 
справді схожі. Але глибше вивчення виявляє другу суттєву різницю, яка 
є кардинальною і стосується безпосередньо емоцій. Про психічну травму 
ми говоримо тоді, коли людина втрачає життєві орієнтири через зруй-
нування засобів управління власними психологічними функціями. Всі 
наші дані, а також ретельне знайомство з джерелами свідчать про те, що 
саме це є первинним і суттєвим в ситуаціях, про які йдеться. Емоційні 
напруги є наслідком травм (при стресі ж вони являють собою зміст і 
джерело стану, що розвивається). Отже, ми маємо окремо зафіксувати і 
дослідити стан, що розвивається одразу після впливу. В одному випадку 
це буде стрес, а в іншому – психологічна травма. Вона може протікати на 
незмінному емоційному фоні, принаймні якщо це фіксувати у спосте-
реженні або за допомогою традиційних методик. Саме таку картину ми 
спостерігали під час і відразу після Чорнобильської катастрофи. 

Інші ракурси відмінності стресу і психотравми спостерігаємо у 
військових, які пройшли Афганістан або Чечню. Тут важливою є зако-
номірність, яку встановили американські вчені, досліджуючи посттрав-
матичні переживання солдат-учасників війни у В’єтнамі. Маємо на 
увазі так звану відстрочену симптоматику, коли наявність травми вста-
новлюється через багато років після її отримання. Дивно, що 
дослідники, які спеціально підкреслюють абсолютно нормальний спосіб 
життя у період між війною і проявленням травми, вживають термін 
„стрес”, який ніколи не розвивається таким шляхом. Наші спостере-
ження свідчать, що в даному випадку працює той же механізм, що і при 
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масових потрясіннях, тільки в досить зміненому, так би мовити, 
прихованому вигляді. 

Поглиблені (за моделлю психоаналітичних) бесіди з пацієнтами 
вказують на те, що в момент отримання психотравми з ними відбува-
лися події, суть яких полягає у втраті звичних способів орієнтації у світі 
та управління власною психікою. Але завдяки гострим умовам ситуації 
ця втрата швидко компенсується специфічним ціннісно-вольовим над-
зусиллям, що дає особі змогу нормально функціонувати і виконувати 
свої обов’язки. Більш того, цих надзусиль вистачає й на досить довгий 
період мирного життя. Іноді пошкодження загоюється саме (як і при 
фізичній травмі). Частіше ж соціальні чинники виступають стресорами 
(і тут це поняття більш ніж доречно) і через збурення емоційних станів 
оголюють травму. Цікаво, до речі, те, що в цих випадках індивід 
переживає, за даними аналізу, не посттравматичний, а травматичний 
синдром. Спостереження, крім того, свідчать, що можливий і третій 
шлях. Може видатися дивним, але ветерани Великої Вітчизняної війни 
до цього часу переживають відлуння отриманих психотравм, а ті, що 
були на передовій, ще й зараз часто демонструють дещо парадоксальну 
реакцію – вони люблять читати, дивитися і говорити про війну, але 
досить специфічно. Твори таких письменників, як В.Биков, В.Некрасов, 
Г.Бакланов, які є глибоко реалістичними і в яких йдеться про те, що 
дійсно переживав солдат, і що відбувалося навколо нього, ці люди 
читати не люблять, тому що, як сказав нам один ветеран – бояться знову 
пережити те. А от твори пригодницько-розважального та мемуарного 
жанру читають і дивляться залюбки. Здається, тут працює досить 
тонкий і не досліджений в психології механізм захисту. 

Третій наш приклад взагалі дуже показовий. Дослідження екзо-
генних психозів і посттравматичних станів в старшому підлітковому і 
ранньому юнацькому віці, дозволяє говорити про те, що в цьому 
випадку ми маємо повний аналог психотравми та посттравматичного 
синдрому. Але тут зовсім не можна говорити про стрес. Дані свідчать, 
що в цих випадках сутнісним механізмом, причиною посттравматич-
ного стану є руйнування способів володіння власною поведінкою 
(частина цих результатів опублікована). Отже, ми можемо підвести 
перший підсумок. Психотравма є особливим, не схожим на інші пси-
хічним явищем, сутність якого полягає в тому, що особливі умови 
життєвого середовища впливають на особистість з дуже великою силою 
і руйнують психічні функції найвищого рівня, а саме – способи 
управління власними психічними функціями і способи орієнтації в 
життєвому просторі. Це і є сенс травми. Зміст посттравматичного 
синдрому являє собою внутрішні спроби відновити порушені функції, і 
негативний емоційний фон викликається малою успішністю цих спроб. 
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Отже, відношення між самою травмою і емоціями тут таке саме, 
як і в медичній галузі між фізичною травмою і болем та дискомфортним 
станами, що супроводжують переживання пацієнта. Лікувати лише біль 
і неприємні відчуття означає не лікувати саму травму і, кінець кінцем, 
такий підхід може привести до згубних наслідків (лікарі дуже гарно це 
знають). В цій же логіці слід розглядати і психологічну допомогу при 
психотравмі: корекція емоційних переживань може принести певне 
полегшення, але травма від цього не зникає. Вона ніби перестає бути 
дуже гострою, але натомість стає ще більш небезпечною. Тому ми вва-
жаємо, що психокорекційний підхід до психотравматизму мусить мати 
своїм предметом сутнісні порушення, а не їх наслідки. 

Описані розлади поведінки роблять життя молодої людині дуже 
складним і травмуючим. Разом з тим, страждають і переживають люди, 
що оточують такого суб’єкта. Тому необхідна спеціальна діяльність, 
спрямована на оптимізацію поведінки даних осіб. 

Відзначимо, що ранній юнацький вік слід розглядати не лише як 
такий, що сприяє появі і закріпленню аномальних форм поведінки. Він 
має і свій позитивний аспект: це вік бурхливого розвитку і завдяки 
цьому прогноз подолання різноманітних відхилень досить позитивний 
(в народі кажуть – дитина переросте...). Слід звернути увагу й на те, що 
це – останній шанс, оскільки далі почнуться більш стабільні періоди і 
відхилення будуть швидше закріплюватися, ніж долатися. 

В усіх випадках, коли аномальна поведінка не є симптомом 
психічного захворювання, вирішальним фактором її подолання є 
відповідний стиль соціальних взаємовідносин. 

Уважність, терпіння, допомога, роз’яснення, повага, обґрунтована 
вимогливість – це й усе, що треба від дорослих. Результат буде чудо-
вим. Хоча й не завжди. 

Проблем тут дві. Перша з них пов’язана з тим, що дорослим не 
вистачає сил, бажання і ... все руйнується. Їх можна зрозуміти, адже той 
же вчитель зовсім не зобов’язаний возитися з кожним важким учнем. Та 
й нема в нього відповідного хисту і знань. Друга проблема народжу-
ється з першої (вірніше, з неможливості її вирішити) при поєднанні з 
глибиною та стійкістю відхилень. В цьому випадку необхідна допомога 
спеціаліста – практичного психолога. 

Головний напрям діяльності практичного психолога в даній сфері – 
забезпечити психічне здоров’я юнака. Основні рекомендації щодо збере-
ження психічного здоров’я сформулював свого часу Г.Олпорт (1961): 

– не жаліти сил, не боятися по-справжньому захоплюватися спра-
вами, турбуватися про близьких. Це призведе до покращення ставлення 
і до самого себе; 
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– не занурюватися в себе, виявляти турботу про оточующих. 
Завдяки цьому у самої людини підвищуються почуття захищеності, 
буде легше боротися з власними недоліками; 

– зосередитися на позитивних сторонах власного життя, відпо-
чивати, відводячи собі цілі дні для різноманітних приємних справ; 

– прийняти на себе повну відповідальність за своє життя. 
Визначити цілі, розробити шляхи їх досягнення; 

– треба визнати, що успіхи в житті залежать, головним чином, від 
самої людини; 

– намагатися ставитися до проблем з гумором. 
Психолог не просто декларує дані (або подібні) поради, а про-

водить роботу за спеціальними професійними технологіями, щоб такі 
позитивні, психологічно здорові положення перетворилися в установки 
особистості. 

Важливо зазначити: головною причиною відхилень поведінки в 
ранній юності є проблеми інтеграції особистості молодої людини в ці-
лісну структуру вищого рівня – індивідуальність. Ці труднощі і є справ-
жнім об’єктом психологічної допомоги. Конкретно мова йде про саморе-
гуляцію поведінки, розширення зон усвідомлення, визначення життєвого 
шляху та прийняття на себе відповідальності за його здійснення. 

* * * 
Кажуть, що кожна людина – це цілий світ. Насправді ж все 

складніше. Людина являє собою не один світ. Вона – вміст багатьох 
світів. Це й світи її дитинства і, починаючи з ранньої юності – гармонія 
багатьох світів, безлічі Я в одній особистості. Психологія ще тільки 
починає розуміти цю складність людського єства. Головне для неї зараз 
– це зваженість. Погано, якщо наша наука поводить себе самонадіяно і 
некритично, зважаючи, що все вже відкрито і зрозуміло в психіці 
людини. Але погано й якщо ми опускаємо руки перед загадковістю, 
надскладністю проблем, що стоять перед нами, і починаємо відмов-
лятися від пошуку. Психології нема чого комплексувати – вона знає 
достатньо багато. Але це – лише початок. І так, мабуть, буде завжди: 
скільки б не взнавали ми про людину, це весь час буде... лише початок. 

Важливим кроком у розумінні психологічних механізмів розвитку 
особистості є дослідження ключових періодів онтогенезу дитини, до 
яких відносяться етап від народження до року, шестирічний вік та рання 
юність. Сутністю останнього є принципова зміна самого змісту і 
динаміки процесу становлення людини. Тут проявляється діалогічна 
природа свідомості і починається процес формування індивідуальності. 
З того, що викладено, видно, які знання психологія вже має, а що 
залишається недослідженим в цих сутнісних процесах життя людини. 
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Знання про складність і тонку упорядкованість психічних явищ 
повинно виконати ще одну важливу функцію. Воно має зупинити 
найактивніших „переробників” і „перевиховувачів” особистості. Ми 
можемо (і, мабуть, повинні) втручатися в процес розвитку людини, але 
робити це необхідно дуже обережно і відповідально-професійно. Цент-
ральний принцип медицини: „Перш за все – не зашкодь!” точно 
відповідає і сутності навчання й виховання. Особистість дуже ранима в 
зламні моменти її історії. Постійний тиск „виховання”, ЗМІ, фрустро-
ваність основних потреб зовсім не сприяють повноцінному розвитку 
юнаків та дівчат. Суспільство має бути розумнішим і обережнішим, 
якщо йому важливо, якими будуть люди, що через кілька років 
складатимуть його основну найактивнішу частину. 

Викладене може бути реалізовано в особливому виді психотерапії. 
Роль психолога в подоланні наслідків психічних травм залишається 
досить невизначеною, хоча і визнається необхідною. Особливо це 
стосується тих випадків, коли об’єктом виступають молоді люди 
(старші підлітки або юнаки), що перенесли перший гострий спалах 
психологічного розладу і пройшли курс лікування в клініці. До 
загострення вони не проявляли явних відхилень, а після нього – 
зберегли інтелект і саморегуляцію поведінки, хоча і в дуже 
модифікованому вигляді.          

В умовах нашої культури ці люди після лікування опиняються в 
дуже гострій життєвій ситуації, і, на наш погляд, ще глибше травму-
ються. „Велика” психіатрія тимчасово перестає бачити в них пацієн-
тів; психотерапевти є далеко не скрізь, та й ефективність їх роботи з 
даними контингентом осіб дуже невисока, а що таке соціальна 
реабілітація – ми зовсім не знаємо. Але такий невизначений стан 
пояснюється не тільки соціальної нерозвиненістю суспільства, а ще й 
тим, що в особі цих молодих людей ми маємо власне наукову 
проблему: ми дійсно не знаємо, що з ними відбувається. У всякому 
разі, наші спостереження і робота з підлітками, які пережили перше 
загострення, дозволяють зробити висновок, що абсолютно неможливо 
відповісти на головне питання – чи маємо ми справу з психічним 
захворюванням? Симптоми, з якими вони потрапляли в клініку, і які 
узагальнюються страхітливими термінами „дебют” або „маніфеста-
ція”, як правило, одні і ті ж – реактивний стан, маячня, галюцинації. 
Це, звичайно, симптоми психічного захворювання. Але чи обов’яз-
ково? По-перше, ще з часів Е.Кречмера відомо, що в період статевого 
дозрівання окремі індивіди на певних етапах розвиваються „за типом” 
початку психозу. Дивно, але яскраві і переконливі описи Е.Кречмера 
індивідуальних особливостей цього шляху у психічно здорових 
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молодих людей повністю відповідають описам наших клієнтів, 
отриманих від лікарів, батьків, їх самих. По-друге, ми не можемо 
дуже покладатися на швидкоруч зроблений медичний діагноз, тому 
що добре знаємо, що таке хіндсайт, якому піддаються і дуже 
досвідчені лікарі [275].  

В силу наявності хіндсайту, не можна дуже довіряти рекон-
струкції розвитку в ранньому дитинстві, тому що вона здійснюється 
після загострення. А це означає, що ми бачимо історію дитинства 
хворої дитини, швидше не об'єктивно, а ніби бажаючи знайти в ній 
підтвердження хвороби. Не дають відповіді на питання і особливості 
переживань і поведінки в ранньому посттравматичному періоді. Вони 
дуже схожі у різних осіб, дуже відрізняють їх від норми, але про що 
вони говорять?       

Численні і переконливі дослідження (головним чином, 
американські) показують, що всі ці особливості, включаючи навіть 
конституціональні (сповільненість рухів, сутулість, специфічна „що 
шаркає” хода, яку здавна вважаються ознаками шизофренії) з абсо-
лютно однаковою ймовірністю можуть бути наслідком перебування в 
вельми специфічних умовах психіатричної клініки, а зовсім не 
показником хвороби [138, 9]. Таким же наслідком можуть бути і дані 
біохімічних аналізів.    

Звичайно, врешті-решт хвилююче нас питання вирішиться – на 
нього відповість час. Однак тут ми стикаємося з найгострішою 
моральною проблемою: людині болісно й погано зараз, їй потрібна 
допомога і її зовсім не цікавлять наукові дискусії. Крім того, наслідки 
травми, умови клініки і гостро усвідомлювана соціальна дезадаптація 
і неповноцінність можуть сприяти тому, що в результаті будемо-таки 
мати захворювання. З цього випливає необхідність психологічної 
допомоги. Але й тут нас очікують три великі труднощі. Перша, вже 
описана – неможливість встановити діагноз і, як наслідок, невизна-
ченість у взаєминах психолога з психіатром, які, на наш погляд, 
обов’язково повинні бути. Друга складність пов’язана з посттравма-
тичним станом клієнта і практичною неможливістю, у силу цих 
обставин, достовірно встановити його основні особистісні і 
характерологічні особливості.        
 Шок психотравми майже завжди ніби „взламує”, плутає ці риси, 
і вони перестають бути надійними і дуже важливими опорами для 
психолога. Третя проблема стосується самої моделі психотерапев-
тичної роботи: позиція психолога, цілі і способи діяльності тощо. За 
нашими даними, більшість моделей індивідуальної терапії неприй-
нятні для роботи з даним контингентом, оскільки вони провокують 
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маячню, можуть дати поштовх галюцинаціям і не вирішують гостру 
проблему клієнта – соціальну дезадаптацію. Групові методи здаються 
адекватними в даному випадку, але теж далеко не всі. Такі моделі, як 
гештальтгрупи, групи зустрічей, психодрама, не підходять зовсім, але 
і ті, які можна було б використовувати повинні проводитися дуже 
обережно і кваліфіковано, що в наших умовах можливо тільки в 
провідних клініках. 

Перераховані труднощі здаються дуже істотними, і тим не менш, 
вони вирішуються в моделі психологічної допомоги, яка розробля-
ється на основі теоретичних положень Л.С.Виготського. Його ідеї 
щодо аномального розвитку, викладені у двох основних роботах [110, 
3], ми розглядаємо як основу нової і дуже ефективною психотерапії. 
Виготський задає своєрідний простір бачення психологом пацієнта, і 
воно різко відрізняється від загальноприйнятого.    
 Істотним є те, що цей простір не застиглий, а являє собою спе-
цифічну зону розвитку індивіда. Дуже важливо для психолога 
усвідомити цей феномен – людина, з якою ми зустрічаємося, в даний 
момент існує в трьох вимірах: тут і тепер, як наслідок попереднього 
розвитку; як початок подальшого розвитку [106, 261]. З практичної 
точки зору, тут важливо врахувати два моменти: по-перше, пережи-
тий хворобливий стан повинен розумітися як складова частина струк-
тури всього розвитку, яка входить (органічно, для даної особистості) в 
його загальний контекст. Це не якийсь автономний комплекс, а час-
тина життя особистості. По-друге, зустріч – це завжди різка зміна не 
тільки наявного стану клієнта, але і подальшого шляху його розвитку. 

Основними координатами простору сприйняття пацієнта, за 
Виготським, повинні бути: соціальна ситуація розвитку, особливості 
вищих психічних функцій, провідна діяльність і психічні новоутво-
рення, індивідуальність. Вивчення за даними параметрами наших 
пацієнтів дозволяє зробити деякі узагальнення. Основні особливості 
соціальної ситуації розвитку: руйнування стосунків з соціальним 
оточенням, фрустрація потреби у соціальній повноцінності як домі-
нуючої в ранній юності, розрив у соціальному житті, пов’язаний із 
загостренням, сильний вплив умов психіатричної клініки. 

Істотно і те, що в нормі в ранній юності соціальна ситуація роз-
витку доповнюється ще однією ланкою. Якщо до цього вона пред-
ставляла собою особливості взаємин дитини з соціальним оточенням, 
то зараз виникають „взаємини” зі своїм внутрішнім світом. У наших 
пацієнтів цей елемент практично відсутній, тобто внутрішній світ як 
би „склеєний” з „Я”. 
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Стан вищих психічних функцій викликає найбільший інтерес. У 
тих випадках, коли пізнавальні процеси збережені, буває дуже важко 
встановити порушення, оскільки психологія і психіатрія на практиці 
все ж мало спираються на культурно-історичну теорію. Пацієнт може 
дуже успішно виконувати досить складні тестові завдання, демон-
струючи гарний розвиток всіх пізнавальних процесів та їх складових. 
На уроках у школі він легко і абсолютно грамотно записує все, що 
необхідно, але, з’ясовується, що це загадково поєднується з тим, що 
він зовсім не може підготуватися до уроків, прочитати більше 2-3 
речень в книзі, розібратися в елементарній фабулі фільму і т.п. При 
цьому він явно хоче досягти успіху, але не хоче нічого робити для 
цього. Ретельні дослідження дозволяють припустити, що тут ми 
маємо справу зі специфічним „випаданням” функцій опосередкування 
і довільності. Щодо останньої, Л.С.Виготський уточнює, що має місце 
не слабкість волі, а слабкість цілі, тому діти дуже завзято не бажають 
змінити поведінку, яка призводить до неуспіху. 

Центральної ми вважаємо проблему саме опосередкування (опи-
сане протиріччя пояснюється тим, що в умовах контакту дорослий 
виступає засобом управління процесами).     
 Провідна діяльність в ранній юності все ще є предметом науко-
вих досліджень, але можна припустити, що вона являє собою 
визначення життєвого шляху особистістю і протікає в двох формах: 
як навчально-професійна і як діяльність самопізнання. Обидві форми 
в нашому випадку блокуються – навчально-професійна через стан 
вищих психічних функцій, а самопізнання через травматичне „склею-
вання” „Я” і внутрішнього світу. 

Строго кажучи, замкнутість наших пацієнтів це не „занурення в 
себе”, а радше спроба відділення себе від внутрішнього світу. Спроба 
для них непосильна, але, оскільки вона має характер провідної діяль-
ності, то є дуже привабливою і... провокує маячню і галюцинації. В 
принципі, блокування провідної діяльності є зупинка розвитку, а 
оскільки воно невідворотне, то через такі „занурення” може легко 
набувати патологічного характеру.   

В області індивідуальних особливостей нас цікавить, головним 
чином, два моменти. По-перше, „ключове переживання”, яке, як пише 
Л.С.Виготський, „підходить до особистості, як ключ до замка” [106, 
312]. Нам необхідно відкрити в дитині найбільш значущі усвідомлені 
переживання, впливаючи на які можна впорядковувати та нормалізо-
вувати внутрішній світ особистості. По-друге, важливим є наявність 
або відсутність акцентуації характеру, оскільки добре відомо, що в 
разі акцентуації корекція сильно полегшується, навіть якщо ми маємо 
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справу з психічним захворюванням. Наш досвід, правда, переконує, 
що так буває не завжди. Так, один з наших пацієнтів, виражений 
істероїд, у якого загострення проходило шляхом „дебюту” параної-
дальної шизофренії (діагноз лікаря) дійсно дуже легко піддавався 
корекції.       

Інший підліток, з таким же діагнозом, але з педантизмом, являв 
собою дуже серйозну проблему. Проведений аналіз дозволяє встано-
вити центральний напрямок психологічної допомоги: відновлення 
вищих психічних функцій, і головне, опосередкування психічних 
процесів. Цю роботу слід починати як індивідуальну на навчальному 
(але не комунікативному) матеріалі. Інтенсивність терапії визнача-
ється ступенем ураження, але шлях завжди один, він той самий, що і 
для власне виникнення вищої психічної функції.   

Якщо слідувати логіці Л.С.Виготського, тут ми маємо як би 
третє її народження. Така терапія є не „причинною”, а терапією 
„наслідків” (термінологія Л.С.Виготського), і ми зустрічаємося в 
своїй роботі з підтвердженням дивного, на перший погляд, положення 
Виготського про те, що вона може сприяти соціальній повноцінності 
навіть дійсно психічно хворих дітей [106]. Ще один принцип, який 
враховується, – орієнтація на збережені структури. Наші пацієнти 
лише на перший погляд „нічого не хочуть” і ні до чого не прагнуть. 
Ми знаходимо, навіть у дуже важких випадках, специфічне прагнення 
до оволодіння поведінкою. Так, у роботі з Сергієм К., що пережив 
дуже важку кризу, „зачіпкою”, є його постійне намагання призначити 
день і годину, з якої він почне вчити уроки, кинути палити і т.п. Таке 
планування було дуже частим і закінчувалося нервовим зривом, 
оскільки насправді хлопчик нічого не починав і усвідомлював це. 
Спочатку ми ставилися до таких явищ як до нав’язливості та маячні. 
Лише після того, як стало зрозуміло, що насправді це тяга до засобу, 
вдалося докорінно змінити ситуацію і швидко домогтися прогресу. В 
цілому, складається така схема: створюється ситуація, в якій лише 
застосування засобу управління психічним процесом призводить до 
переживання успіху. Воно, у свою чергу, має потребу в соціальній 
повноцінності, яка є у всіх наших пацієнтів і є домінантною. Зни-
ження гостроти фрустрації помітно пом’якшує емоційні проблеми, 
з’являється додатковий шанс до успішності навчання.  

Звичайно, „терапія опосередкування” не обмежується тільки 
описаною схемою. Здійснюється робота по впорядкуванню пережи-
вань, капсулюванню маячні, формується внутрішня опозиція хворобі. 
Останнє дуже важливо, оскільки це – стан здорової людини. У хворих 
ж, як наголошується, „зусилля орієнтовані на поведінку, спрямоване 
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на пом’якшення тривоги, викликане основним розладом” [138, 22]. 
Специфічних зусиль і напрямків вимагає дана модель в роботі з 
родиною пацієнта і з навчальним закладом. 

 В цілому, варто зазначити, що модель терапії опосередкування 
знаходиться в стадії розробки, хоча ми маємо ряд безумовно пози-
тивних результатів корекційної роботи. Мабуть, дана модель може 
мати більш широке застосування, не обмежуватись лише контин-
гентом осіб, які перенесли загострення психічного стану. 

 
 

3.5. Структурування внутрішнього світу в старечому віці 
 

В контексті проблеми, що тут вивчається, дуже цікавим і 
важливим уявляється знайомство з особливостями структурування 
внутрішнього світу людьми старечого віку. Цей інтерес має, так би 
мовити, подвійну мотивацію. По-перше, загально-наукова методоло-
гічна позиція чітко встановлює, що термінальні зони будь-якого 
процесу (його початок і закінчення) є найбільш цікавими, змістов-
ними і відкритими для дослідження. І зрозуміло, чому саме... По-
друге, психологія старечого віку знаходиться лише на початку свого 
становлення і виглядає у викладенні більшості авторів дуже вже 
песимістичною. 

Ми б хотіли подивитися на цей вік просто, як на продовження 
онтогенезу особистості, облишаючи, за змогою, і песимістичні, і 
оптимістичні метафори. Як чітко сформулювала М.Д.Александрова: 
„Геронтогенез – те слово, яке повною мірою адекватно означає склад-
ний, суперечливий, нелінійний і фазовий процес, яким насправді є 
старіння” [10, 407]. Цей вислів ми вважаємо першою методологемою 
нашого підходу до вивчення психології внутрішнього світу старих 
людей*. Ту ж думку висловлює М.В.Єрмолаєва: „...якщо розглядати 
старість, як вік розвитку, необхідно надати їй право і необхідність 
вибору сенсу і мети життя, а отже, можливості прогресивних або 
регресивних змін особистості” [170, 396]. Автор вважає, що людина 
старечого віку сама обирає один з можливих шляхів (протилежних за 
психологічним змістом) – зберегти себе як індивіда, або зберегти себе 
як особистість. Цей вибір є вільним, хоча і не простим, він дозволяє в 
кінцевому рахунку вважати старість даної людини (тієї, що зробила 

                                                 
*
 Вибрані нами „методологеми”, краще – координати дослідження, являють собою, 

судячи з літератури, теоретичні висновки, отримані на підставі аналізу великої 

кількості емпіричного матеріалу (іншими словами, це – власне наукові узагальнення, а 

не абстракції і умоспоглядальні висновки). 
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цей вибір), як вік розвитку, вік потенційних можливостей і надає 
шанс протистояти тотальному згасанню. „Підсумковий вибір, – 
підкреслює М.В.Єрмолаєва, – визначається вирішенням завдання на 
сенс, сенс життя, що залишилось. Загальна структура цього сенсу 
втілюється в картині і динаміці переживань” [170, 396]. 

Звідси ми робимо висновок, що старість – це в чистому, так би 
мовити, вигляді вік особистісного розвитку (в нашому його 
розумінні), який тут, і це кардинально важливо, вступає в суперечливі 
відносини з власне розвитком особистості, що являє в старечому віці 
систему руйнівно-інволюційних процесів. 

Другою методологемою (точкою відліку) ми схильні вважати 
положення Пауля Б.Балтеса про те, що розвиток обов’язково і завжди 
поєднаний з надбаннями та втратами. Важлива думка Балтеса: „Пог-
ляд на розвиток як на процес надбань і втрат, що відбуваються одно-
часно, звісно, не означає, що протягом всього життя вони знаходяться 
в рівній пропорції. Вірогідно, відбуваються неперервні вікові зміни та 
співвідношення” [33, 445]. Для нас дана теза, яка є висновком з 
результатів обробки значного емпіричного матеріалу, є особливо 
важливою, оскільки орієнтує на реалістичний пошук, позбавляючи 
багатьох стереотипів, які, звичайно, зачіпають і дослідника. 

Наступна методологема (координата) полягає в тому, що, як 
переконливо доводить Л.І.Анциферова, новоутворення і, навіть, нові 
лінії розвитку, можуть з’являтися далеко не лише на початку 
онтогенезу особистості, а протягом всього цього глобального процесу 
[19]. Дослідниця, зокрема, пише: „...в динамічну структуру розвитку 
можуть включатися процеси, які беруть початок не на ранніх етапах 
онтогенезу, а в більш пізні періоди життя людини. Є підстави припус-
кати, що нові лінії розвитку породжує не вік сам по собі, а багатство 
життєвого досвіду, глибина і повнота його осмислення людиною у 
сполучанні з масштабністю пережитих соціально-історичних подій” 
[19, 299]. Таким чином, Л.І.Анциферова акцентує дуже істотну і дещо 
неочікувану річ – в старечому віці можна очікувати появу новоут-
ворень і нових ліній розвитку. Це означає, що науково-психологічний 
підхід до вивчення цього віку в своїх підвалинах не повинен відріз-
нятися від вивчення раннього і зрілого онтогенезу – адже перед нами 
система, що продовжує саморозвиватися, самоорганізовуватися, а 
отже, ступінь її нелінійності, непередбачуваності ніяк не зменшу-
ється, навпаки – збільшується. 

Наступна психологічна особливість, яка стосується абсолютної 
більшості людей старечого віку (і саме тому, ми обираємо її як коор-
динату дослідження) пов’язана з тим, що вони переживають стан 
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невизначеності, переживають важко і дуже багато сил віддають на 
боротьбу із цим станом. Л.І.Анциферова пише: „...людина, що старіє, 
потрапляє в унікальну для неї за ступенем складності і невизначеності 
ситуацію невизначеності. Саме зняття невизначеності стає головною 
життєвою задачею людини, що старіє” [19, 296]. Головним рушієм 
розвитку цього стану є нова соціальна ситуація розвитку. Л.І.Анци-
ферова справедливо обурюється: „Варто відзначити той факт, що 
положення в родині „молодого пенсіонера” вивчено вкрай слабо, в 
той час, як перебудові членів родини та їх взаємостосунків при появі 
дитини психологи приділяють значну увагу” [19, 296]. 

В зв’язку з останнім, дослідження психології старості має орієн-
туватися і на зовнішні (відносно психології) координати: ми маємо на 
увазі, в цілому, скептичне і дещо поблажливо-презирливе ставлення 
суспільства до людей, що старіють, а також погіршення їх фізичного 
стану. 

Нарешті остання, важлива для нас, координата, пов’язана з особ-
ливостями інтелектуальної сфери. Спираючись на авторитетних 
західних дослідників, зокрема, Г.Крайг [232], Л.І.Анциферова гово-
рить, що сучасна психологія знає, що інтелект людини має, у край-
ньому разі, дві форми функціонування – флюїдний (плинний) і 
кристалізований” [19, 301]. Цитуючи Г.Крайг [232], вона пише: 
„Флюїдний інтелект розглядається як здібність людини набувати 
абсолютно нові знання, швидко і надійно запам’ятовувати отриману 
інформацію, сприймати нові зв’язки та відношення. Кристалізований 
інтелект зазвичай визначається із залученням поняття вмінь. Це вмін-
ня аналізувати проблему, робити висновки на підґрунті накопичених 
знань і досвіду” [19, 301]. Фактично, по суті справи, Л.І.Анциферова 
розглядає дві форми інтелекту, як натуральну і вищу психічну 
функцію (Виготський). Вона, зокрема, відкреслює відпочатковість і 
вродженість флюїдного інтелекту і набутість інтелекту кристалізо-
ваного [19]. „У такому випадку, – пише Л.І.Анциферова, – є всі 
підстави стверджувати, що старі люди – супроти думці, яка склалася в 
соціумі та й в психології – до пізніх років зберігають кристалізований 
інтелект, здібність до навчання і переучування” [19, 301-302]. Цей 
свій висновок дослідниця підтверджує численними емпіричними да-
ними, спираючись на дані експериментів, отримані такими авторитет-
ними західними дослідниками як П.Балтес [33], К.Рігель [547] та ін. 

Таким чином, ми можемо спробувати розглянути особливості 
динаміки у людей старечого віку в такій „системі координат”: 
геронтогенез є не термінальною фазою, а частиною онтогенезу, яка 
водночас, є специфічною (але не більше ніж інші частини (періоди), і, 
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з іншого боку, підпорядкованою всим основним закономірностям 
цього глобального процесу; цей період, як і всі інші пов’язаний з над-
баннями і втратами людини; в процесі геронтогенезу можуть з’явля-
тися нові психічні новоутворення і навіть лінії розвитку особистості; 
центральним переживанням в старечому віці є переживання стану 
невизначеності; важливу роль на цьому етапі відіграють соціальні 
стереотипи та стан здоров’я людини; нарешті, в старечому віці у 
людини переважає кристалізований інтелект, тобто вона виявляється 
здатною до вирішення складних, нетипових проблем, а також до 
научіння і переучування. 

Серйозну і окрему проблему являє собою сама процедура отри-
мання емпіричних даних від старих людей. Тут діє та ж закономір-
ність, яку встановив А.Валлон у дослідженнях з маленькими дітьми: 
„Спостереження не буває без вибору або ж без нашого ставлення, 
ясно або неясно вираженого. Вибір предметів або подій визначається 
нашим відношенням до явищ, що спостерігаються, які включають 
наші очікування, наші бажання, припущення, або навіть деякі способи 
мислення. Причини вибору можуть бути усвідомленими і цілеспрямо-
ваними, але – можуть також вислизати з нашої свідомості... В процесі 
дослідження можуть бути виділені лише такі обставини, які ми 
можемо виразити...” [82, 26]. „Ось чому дуже важко вивчати дитину, 
не приписуючи їй нічого з своїх почуттів та намірів” [82, 27]. Хоча це 
положення А.Валлона, на наш погляд, має загально методологічне 
значення (хоча і не враховується в психології), все ж таки воно 
найбільш актуальне для досліджень дитячого і старечого віку. Не 
чіпаючи особливостей дитинства, пояснимо наше переконання на віці 
старечому. Старі люди (як і малі діти) повною мірою відкриті світу, 
але вони практично не бажають працювати з інструментарієм (опиту-
вальниками, тестами тощо). Цю їх особливість, до речі, підмітили й 
інші дослідники. Зокрема Г.В.Бурменська впевнена: ”погіршення 
результатів в інтелектуальних тестах може пояснюватися не стільки 
зниженням власне мисленнєвих можливостей, стільки їхніми особли-
востями мотивації, втратою ними інтересу до завдань формально-
логічного типу, які зазвичай використовуються, і переорієнтацією на 
інший смисловий зміст, який практично не зачіпається класичними 
тестами та опитувальниками” [79, 127]. 

Дослідники відзначають, що у старих людей відбувається процес 
структурування внутрішнього світу, але лише завдяки їх активній 
внутрішній роботі зі спогадами при, взагалі-то, закритості до подій 
сьогодення. Виходить така „ніби” захищеність. Ми, спираючись на 
логіку розвитку та власні дані, насмілимося не згодитись з цією 
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тезою. Вже згадувалось про принципову відкритість людей даного 
віку, і якщо в них дійсно якийсь час витрачаються на „роботу” зі 
спогадами, то є це не характерним і не позитивним (ми вище відзна-
чали, що такий спосіб самопізнання є швидше сигналом негаразду в 
юності і зовсім не є ефективним). 

Спочатку слід звернути увагу на ті порушення структури внут-
рішнього світу, які є практично обов’язковими супутниками старіння 
і ніяк не залежать від самої людини (в цьому – їх особлива гострота і 
небезпека). Ми, при цьому, не скажемо, можливо, нічого нового, 
просто подивимось на відомі і часто згадувані факти очами психо-
лога. Це виявляється не таким вже й складним, адже у старих людей 
дуже багато експлікацій, багато що виражено і „знаходиться на 
поверхні”. В чому, скажімо підґрунтя стану невизначеності, який 
справедливо більшість дослідників вважають головним станом в 
старечому віці? Є маса даних [232] про те, що перехід людини в дану 
вікову групу з соціальної точки зору пов’язаний з втратою місця 
роботи, соціально-психологічної активності, відчуття потрібності, 
необхідності, того, що від тебе залежить багато що і багато хто; 
зміною позиції в родині і т.д. Психологічно це означає руйнацію 
важливих структур внутрішнього світу, адже вони, структури, 
„цементувалися” сенсом, а сенс і був завжди (і є!, – за Рубінштейном, 
принаймні) – за людиною, навколо неї. Сенс – це є те, що з’єднує 
внутрішній і зовнішній світи існування людини. Зв’язок обривається, 
мотивація, здібності, спрямованість – „відстають”, людина робить 
якісь зусилля, але в порушеній структурності власного світу вони не 
приносять ні користі, ні задоволення. Необхідно пережити нову 
соціальну ситуацію, перевести її в „своє-живе”, створити тим самим 
нові структури, які будуть ґрунтуватися на новому сенсі. Це – процес 
довгий і виключно самостійний (практично, ніколи, ніякі швидкі й 
доброзичливі поради щодо цього не приймаються старою людиною), 
це ображає оточуючих, а вони просто не можуть бути прийняті, лю-
дина має „дійти” до них сама, через нове структурування внутріш-
нього світу. Що це буде в поведінці – передбачити просто неможливо. 
Поки, однак, цього не відбудеться – ситуація невизначеності 
зберігатиметься. 

Практично, те саме відбувається із станом здоров’я. Ми писали, 
що працюємо з психологічними, а не психічними системами (Л.С.Ви-
готський). Отже в цих системах (структурах) серйозне місце належить 
біологічній (натуральній) складовій. І от вона починає змінюватись, 
причому регресивно. Вона сигналізує про це – болями, втомою, 
хворобами..., по-своєму теж руйнуючи утворені структури внутріш-
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нього світу, але, ніби, з іншого боку. Людина, особливо здорова в 
зрілому віці людина, губиться, не знає, що з цим робити. Вона 
намагається не звертати увагу – не виходить, намагається долати – не 
виходить, та й лікувати виходить не дуже... І знову „страждає” сенс і 
структурованість. Цю невизначеність теж треба пережити, узгодити 
об’єктивні на даний момент речі, тобто – створити нові структури. 

Звернення до спогадів не є результативними – там було здо-
ров’я, була соціальна активність і ніякі аналогії вже неможливі. Старі 
люди це дуже гарно розуміють. А от прислухатись до себе, 
подосліджувати себе, налагодити діалог зі власним Я виявляється 
просто необхідним. Процес цей тонкий – легко можна стати іпо-
хондриком і, як пише Єрмолаєва, обрати шлях виживання себе як 
індивіда. Але ми дозволимо собі не згодитись і припустити, що всі 
(без винятку) старі люди обирають шлях збереження себе як 
особистості. Просто, не всим це вдається, дуже значні індивідуальні 
відмінності, різний ступінь порушення структур (з одного або іншого 
боку, або й з обох) і різне соціальне оточення. Адже в цьому інтегра-
ційному, структуроутворюючому процесі старим людям потрібна 
гуманна, людяна і кваліфікована допомога. Ми покажемо це на 
кількох прикладах. 

Ми залишимо як вихідну позицію явище сильної дезатаптації, 
викликаної, ніби з двох сторін – погіршенням стану здоров’я та 
відходом від активного соціального життя, і будемо мати на увазі, що 
психологічно це означає руйнацію сталих і складних структур, що 
спричиняє стан невизначеності. Реально виникає потреба в пережи-
ванні (в нашому його розумінні), щоб структурувати по новому те, що 
зруйноване. Саме – по-новому, адже спроба повернутися до старих 
структур (звичних форм поведінки) приречені на невдачу і можуть 
сприяти справжній кризі. І тут нам доведеться відкинути ще одну 
розхожу тезу щодо властивості осіб старечого віку відсторонюватись 
від життя, полинати у спогади. Численні наші спостереження (а вони 
дійсно – численні), експертні опитування яскраво засвідчують дещо 
зовсім протилежне, саме те, що А.Адлер назвав „соціальним інтере-
сом” [6]. Ми спостерігаємо цей інтерес в надзвичайній політизова-
ності старих людей, в їх активній спостережливості і міфотворчості 
щодо мешканців-сусідів, в обізнаності щодо побутових товарів, 
заощадливості, дійсному інтересі до молодших членів сім’ї та своїх 
друзів (чи родичів) – однолітків. Старі люди, як правило, є дуже 
активними читачами ЗМІ (чим користуються нечисті на руку полі-
тикани), глядачами телесеріалів, авторами наративів стосовно власної 
(або чужої) родини. Звісно, процес цей суперечливий. Ці люди будь 
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що намагаються зберегти те, що Г.Олпорт назвав „життєвою 
філософією”, є консервативними відносно нових форм життя (дуже 
часто – цілком доречно). Вони розуміють, бачать все не так, чим дуже 
дратують оточуючих, але вони хочуть бачити, чути, розуміти, прий-
мати участь (спробуйте, лишень старій людині не дати проголосувати 
на якихось виборах!). Для нас зараз не так важливо, що вони 
помиляються і продукують міфи, як те, що вони активно це роблять! 
Психологу зрозуміло – вони віднаходять свій матеріал для пережи-
вання і структурують внутрішній світ. Їм це конче необхідно. От коли 
ми грубо фруструємо цей процес – ми робимо старих людей 
розгубленими і нещасними. 

Друга наша теза стосується так званої орієнтації старих людей 
назад, на своє минуле. Теза, на наш погляд, непродумана, нічим емпі-
ричним не підкріплена і дуже легко руйнується в процесі дослідниць-
кої роботи зі старими людьми. За нашими даними (а також, за даними 
наших співробітників і учнів отримуємо парадоксальний факт – старі 
люди, як, можливо, ніяка інша вікова група, стурбовані майбутнім. І 
це стосується багатьох сторін життя – вони прогнозують, намага-
ючись бути максимально точними, – події по датах, навіть, годинах 
(вихід за покупками, візит до лікаря, домашні свята), пам’ятають всі 
Дні народження членів родини і інші, з якоїсь причини, знаменні 
дати. Їх дуже турбує, коли якась подія (навіть, дуже дрібна) не 
відбувається вчасно, і з ними при цьому дуже важко порозумітися 
дорослим членам сім’ї. Вони дуже багато спілкуються між собою, 
особливо, рідні – чоловік та жінка. Ми мали змогу слухати ці нескін-
ченні діалоги, і можемо з впевненістю сказати, що їх тематика на 90% 
стосується планів на майбутнє та спробі інтерпретації і розуміння 
(причому – стратегічного розуміння!) поведінки і вчинків дорослих 
людей та онуків. Минуле, безумовно, тут присутнє, але виключно в 
формах порівняння (звичайно, на свою користь) – „молодим наш син 
був зовсім іншим”, „поки ми працювали і були потрібні...”, і, взагалі, 
„в наші часи було все не так і все краще...” Така стійка орієнтація на 
майбутнє, схильність до ретельного прогнозу, на наш погляд може 
пояснюватись з психологічної точки зору, наступним. Сенс буття в 
старечому віці є саме буття, його планування, прогнозування, отже – 
усвідомлення (оволодіння, – за Виготським) дає людині впевненість в 
тому, що вона „була, є і буде” (так писала В.С.Мухіна про само-
свідомість шестирічок [315]). І завтра-післязавтра буде не щось нео-
чікуване, важке і незрозуміле, а буде те, що я намітив, хоча, звичайно, 
це – вірогідність, і ці люди це гарно розуміють. Інша задача – бути 
суб’єктом свого внутрішнього через зовнішнє. Невизначеність не 
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можна пережити і отже отримати певну структуру. А сплановане, 
очікуване – можна, і вони в своєму діалозі вже переживають це 
накреслене майбутнє, вибудовують певну структуру і саме тому бува-
ють дуже незадоволеними, розгубленими, коли треба перебудовувати, 
а швидко, як в більш молодому віці, це не виходить. Переживання 
взагалі довгий процес, а в старечому віці – особливо, і це його об’єк-
тивна характеристика, яка ніяк не зменшує соціальної значущості 
старих людей (адже знаходимо ми можливість співробітничати з 
глибокими флегматиками, акцентуантами, навіть психопатами). В 
одному істотному моменті звернення старої людини до минулого є 
необхідним, і їй, навіть, треба нагадувати про це, допомагати утриму-
вати „наші дати” (В.Висоцький). Особливо в перші місяці стану 
невизначеності. Про це, до речі, пише Л.І.Анциферова, і ми повною 
мірою розділяємо її позицію. Стара людина має пам’ятати і цінувати – 
хто вона, що зробила на цій Землі, що залишилося після свого 
активного соціального життя. І про це, повторимо, повинні пам’ятати 
і дбати близькі люди і... нагадувати (не через погану пам’ять, – вона у 
них, до речі, зовсім не погана), а через руйнацію структур в стані не-
визначеності, який повторимо, самостійно пережити не можна в прин-
ципі (в будь-якому віці). Це допоможе знайти новий сенс, а отже – 
упорядкувати внутрішній світ і ввійти в це нове життя. 

Ми б хотіли звернути увагу ще на одну координату (вектор) 
розвитку. Доволі часто, причому з таким негативно-жалісно-роздрато-
ваним відтінком доводиться чути про те, що стара людина дуже 
змінюється як особистість, у неї виникають нові неочікувані і тому 
ніби негативні звички, риси характеру, вередливість, впертість тощо. 
Ми хотіли б повернутися і нагадати – виникнення новоутворень і 
навіть нових ліній розвитку, надбання та втрати є характерними 
ознаками цього періоду становлення особи, як і будь-якого іншого. 
Виглядає це тут, щоправда гостріше і болісніше, на тлі фізичних 
проблем і соціальних негараздів. Але це – нормальне явище. Особис-
тість саморозвивається, причому тут це в чистому вигляді – особис-
тісний розвиток. Абсолютно невірною є позиція дорослих очікувати 
стабільності старості, а то й „придушувати” новоутворення, які нам 
чомусь не подобаються. Більше того, здається, старим людям, як 
нікому потрібна свобода самовияву і самотворчості. Наявність цього 
означатиме бурхливі конструктивні процеси внутрішнього світу, а в 
поведінці людина заспокоїться, стане впевненою і самодостатньою 
(наскільки це дозволяє фізичний стан). Вони можуть набувати нових 
знань і вмінь, або „триматися” за старі – їм треба дозволити бути 
конгруентними, вони не повинні чогось (когось) боятися, відчувати 
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свою залежність. Останнє – найнебезпечніше психологічно. Старі 
люди і так дуже залежні від своєї „біології”, від соціуму, і якщо 
додати сюди залежність від близьких, ми дуже швидко приведемо 
людину до неможливості бути. У них об’єктивно повинна бути дуже 
динамічна система переживань, а отже – світотворення, переосмис-
лення сенсів існування – без цього вони не можуть. Новоутворення 
дають їм грунт для цих переживань, тож дуже бажано, щоб вони 
були. Хоча ми далекі від того, щоб радити чомусь вчити цих людей 
(хоча вони доволі часто самі звертаються за цим). У них новоутво-
рення виникають дуже парадоксальним шляхом. Основна соціальна 
потреба старих людей – передати свій досвід. Відбувається це в 
процесі діалогу, в якому виникають нові структури, що й зумовлюють 
новоутворення. 

В цьому сенсі дуже цікаво відслідкувати особливості встанов-
лення і підтримання стосунків старих людей з іншими. Оскільки ми 
не робимо систематичного дослідження старості, і, з іншого боку, 
оскільки ця проблема є на даний момент справжньою „білою пля-
мою” у психології, дозволимо собі зробити лише деякі зауваження, 
що ґрунтуються на наших власних спостереженнях та взаємодії зі 
старими людьми. Однозначно і беззаперечно це – діалогічні істоти 
(що ще раз підкреслює дуже активну конструктивну діяльність внут-
рішнього світу). Вони не просто діалогічні, вони ініційовані сильною 
потребою в наративному діалозі (якщо таке сполучання умісне). Дві 
основні потреби стимулюють цю активність – потреба передати 
досвід і потреба до-пережити не пережите, до-зрозуміти, можливо 
знайти виправдання якимось своїм вчинкам, можливо, краще 
зрозуміти сенс життя. Далі все залежить від соціальних умов. Адже 
справа тут ще й у величезній вразливості старих людей. Оскільки 
психологія не дуже багато уваги приділяє враженням, зупинимось 
тут. Причому враження відіграють тут колосальну роль і, зокрема, 
мають тенденцію швидко і всі переходити в доволі глибокі і довгі 
переживання (йде структурування внутрішнього світу). 

З передачею досвіду – найбільш природною і сильною потребою 
старих людей, в нашому суспільстві відбуваються конфліктно-
деструктивні колізії. За класифікацією М.Мід наше суспільство знахо-
диться в кризі, яка ще повинна народити новий тип культури – 
префігуративну, „де дорослі вчаться також і у своїх дітей”. Зараз же 
ситуація критична – за Мід, – дорослі „звернені в нову віру” і 
намагаються виховати молодих в дусі нових ідеалів, які не усвідом-
лені ними самими…[311].   

Старі люди тут виявляються просто ні до чого зі своїм досвідом. 
Це стосується і політики, і техніки, і нових інформаційних технологій, 
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і здається дійсно беззаперечним, але, на наш погляд – це фатальна 
помилка. Дійсно, 6-річне дитя краще за дідуся вміє маніпулювати 
мобільним телефоном, комп’ютером; а 30-річна людина знає, як 
заробити гроші і втримати рідних. Але хіба це – все життя? Досвід 
старих людей – це досвід доторкання до вічного, духовного, досвід 
переживань найрізноманітніших подій, досвід бути, залишатися при 
будь-яких обставинах і бути – людиною. Закреслюючи, відкидаючи 
цей досвід, ми глибоко фруструємо, робимо нещасними стареньких 
і… втрачаємо молодих, а отже, поступово – культуру в цілому, яка не 
може бути дискретною, а виключно недиз’юнктивно! Хоча природно 
так не відбувається. Наші численні спостереження фіксують тяжіння 
один до одного старих і маленьких дітей, причому тяжіння природнє і 
доволі постійне (це – на рівні сім’ї). Онуки (а часто – правнуки) 
прагнуть цієї взаємодії в тій же мірі, що й бабусі й дідусі. Часто цьому 
спілкуванню віддається перевага, особливо дітьми 5-12 років. Вони 
проводить довгий час разом. Ми поцікавилися, що ж відбувається між 
ними. А відбуваються довгі поважливі діалоги, тематика яких просто 
безмежна. Читаються вголос і обговорюються дитячі книжки і навіть 
іноді – газети, згадуються події життя, розповідаються різні історії – 
старенькі ненав’язливо, вміло і делікатно передають свій досвід мале-
чі. Це унікально позитивна психологічна ситуація, в якій сходяться й 
реалізуються дві однакові потреби – маленькі діти мають, як вже 
показано, сильно розвинену потребу структурування внутрішнього 
світу через надбання досвіду та смислу, а старі люди мають ту саму 
потребу – упорядкувати, структурувати внутрішній світ, щоб було 
впевненіше, затишніше і спокійніше. Ми вже не говоримо про 
колосальне значення емоційності контакту, про те, що самі інтонації 
стареньких у спілкуванні з малечою такі, що просто „без опору” 
входять в живий світ дитини і починають переживатися. 

Ми описали гарну ситуацію. Може бути гірше, якщо малечі 
немає, або вона з’являється дуже рідко (старі люди дуже тендітні і з 
„чужою” малечою взаємодіяти, як правило, не налаштовані). В цьому 
випадку довгі діалоги ведуться між подружжям, якщо люди – разом). 
Причому це, як правило, не переноситься на дорослих дітей, з якими 
вирішуються суто ділові, гранично конкретні питання, за винятком 
особливих сімейних подій, коли за святковим столом ці діти дають 
собі змогу послухати стареньких. Тому такою фатальною в старечому 
віці є втрата супутника життя. Це справжня кризова подія, яку старі 
переживають самостійно і, дуже рідко, за можливостями, з онуками та 
правнуками. В принципі, подія ця, за нашими спостереженнями, так і 
не переживається до кінця, не структурується, залишаючись у вигляді 
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психотравми. Слід сказати, що подія ця практично „обрізає” коло 
спілкування і ось чому. Помічено, що старі люди дуже важко 
контактують з новими однолітками (дуже вже різні світи, а кожен 
тримається свого дуже міцно), а однолітки, з якими жили довго, на 
жаль, йдуть з життя. Це справжня екзистенцій на самотність – Я і 
пустий світ, який мені ні до чого. Одна з опитуваних нами особа 
сказала: „Найважче – пустота, коли ідуть твої подруги, друзі, навіть 
чужі люди (відомі актори, політики) тощо. Ти залишаєшся один в 
зовсім чужому світі”. Часто в таких випадках вони переходять на 
внутрішній діалог, але помічають дивне відношення оточуючих 
(абсолютно, відзначимо, невиправдане) і замовкають. І це – важко. 
Світ звужується і виникають думки про закінчення існування. Але 
стара людина завжди – мудра людина. І хоч ми не знаємо наукового 
однозначного тлумачення цього терміну, ми знаємо його екзистен-
ційне значення. Точніше, мудрість старої людини це й є екзистенція, 
це є структура всього існуючого, і в будь-якому випадку (за умови 
нервово-психічного здоров’я), стара людина, що підійшла до своєї 
межі є самою мудрістю. Дуже красиво і правильно про цей період 
життя пише С.Д.Максименко: „саме цей період (ми назвали його 
„глибока старість”…) виявляється стрижнем переосмислення буття, 
коли воно все особливим чином, миттєво-цілісно, експлікується в 
думках, почуттях, прагненнях, бажаннях” [277, 235]. Адже життя є 
кінцевим, зазначає автор, – „як це не прикро переживати” [277, 235]. І 
далі: „...Перед прірвою духовно-фізичного зникнення мене як „Я” моя 
екзистенція являє собою ту драму, в якій я аналізую понад усе свої 
негарні вчинки. Екзистенція звернена і „всередину” мене, і водночас, 
в майбутнє. І виявляється, я просто мушу на цій останній межі висло-
витись з приводу майбутнього (створити й тут внутрішню структуру, 
– М.П.). Звернення „всередину” означає, що я повинен сказати про 
себе щось. Але такої чіткої раціональної розмежованості ніколи не 
буває. Виявляється, що все відбувається інакше: здійснюється склад-
ний, цілісний, емоційно насичений аналіз мого буття, аналіз мого 
драматичного життя, осяяного футурогенною концепцією-зверненням 
в майбутнє – завжди, від самого початку, і до самого завершення... А 
взагалі-то я каюсь. Моє каяття являє мою силу перед моїм майбутнім” 
(якого...нема, – М.П.) [277, 235-236]. 

Отже, старечий вік – час активної і дуже інтенсивної роботи 
переживання – роботи людини над структуруванням внутрішнього 
світу через знаходження нових, часто, драматичних, смислів. 
Здається, психології слід уважніше придивитися до цього вікового 
періоду. 
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*** 
У якості однієї з основних особливостей розвитку емоційної 

сфери старої людини, про що йшлося вище, називають підвищену 
емоційну відкритість та, як наслідок, вразливість. Джерелом її є 
надчутливість, що базується на особливостях інтелектуального роз-
витку. Здатність вловлювати причинно-наслідкові зв’язки, що поєдну-
ються з випередженням у кількості та силі сприйняття навколишніх 
явищ та подій, породжує в старих людей більш глибоке та тонке 
розуміння картини світу. Старі люди не тільки більше помічають, 
тонше відчувають, вони здатні слідкувати за декількома явищам 
одразу, тонко підмічаючи їх подібність та відмінність. Здатність влов-
лювати те, що залишилось непоміченим іншими, у поєднанні з 
властивим їм старечим егоцентризмом призводить до того, що ці 
люди все приймають на свій рахунок. Тому зовнішні нейтральні 
зауваження, репліки, дії можуть здійснювати сильний вплив на стару 
людину. 

Використання терміну „вразливість” в науковому тезаурусі, 
однак не свідчить про його теоретичну дослідженість. Так, аналіз 
фундаментальних довідкових психологічних джерел [154; 381 та ін.] 
показав відсутність визначення наукового поняття “вразливості”, 
необхідність теоретичного обґрунтування робочого поняття “враз-
ливість”. 

У словнику російської мови С.І. Ожегова „вразливий” тракту-
ється як: 1) такий, що легко вразити, образити; 2) слабкий та мало 
захищений; „вразити” – образити [330]. Там же наводиться визначен-
ня прикметника „чутливий”: 1) такий, що має підвищену сприйнят-
ливість до зовнішніх впливів та подразників; 2) здатний вловлювати 
та відображати зовнішні впливи та зміни [330]. 

У словнику іноземних мов „сенситивний” перекладається як 
чутливий [424]. Згідно І.М. Кондакова, сензитивність (від лат. 
„sensus” – почуття, відчуття) – характерологічна особливість, що про-
являється в підвищеній чутливості у відношенні різноманітних, перш 
за все, нових подразників, як зовнішніх, так і внутрішніх [220, 234]. 

В психологічній літературі „вразливість”, зокрема, традиційно 
використовується в теорії темпераменту як складова його емоційної 
сфери (в якій виділяють вразливість, емоційну лабільність, імпуль-
сивність). Під вразливістю як властивістю темпераменту розуміють 
афективну сприйнятливість, чутливість до емоціогенних впливів, 
здатність знайти основу для емоційних реакцій там, де для інших та-
кої основи немає (В.Д. Небиліцин). Як темпераментальна властивість 
вона характеризує формальний бік психічної діяльності індивіду. 
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На наш погляд, вразливість – це вибіркова висока чутливість на 
психофізичному, психологічному, особистісному рівнях до впливів 
оточуючого середовища. Вона, з одного боку, обумовлює особливості 
психічного відображення предметної та соціальної дійсності, 
особливості діяльності та поведінки індивіду. З іншого, є підґрунтям 
творчої діяльності особистості. Вона є інтегрованою психологічною 
структурою цілісної особистості, яка: 

а/ обумовлює процеси сприймання, розуміння, інтерпретації, 
розпредметнення та опосередковує опредметнення власної психіки в 
творі; виявляється в діяльності, пізнавальній та комунікативній 
сферах; 

б/ її підґрунтям виступають психофізичні, психологічні та 
особистісні особливості людини; є способом адаптації унікально 
неповторної індивідуальності до конкретних умов існування; 

в/ не є виключно позитивним чи негативним явищем; може як 
активізувати процеси адаптації в силу психологічної гнучкості, 
процесів компенсації та надкомпенсації людини, так і загострювати 
процеси взаємодії із світом. 

Старі люди випереджають інших у кількості та нюансованості 
сприйняття навколишніх подій та явищ: вони більше вловлюють та 
розуміють. Вони більше бачать, чують та відчувають, ніж інші в тих 
же умовах. Вони можуть слідкувати одночасно за декількома подіями. 
Вони рідко потрапляють в халепу. З поля їх зору не випадають 
інтонації, пози, жести та моделі поведінки оточуючих людей. Але 
така здатність до сприйняття йде поряд з вразливістю, яка породжена 
підвищеною чутливістю. Ці люди все сприймають та на все реагують. 
Їх нормальний егоцентризм приводить до того, що вони відносять все, 
що відбивається на свій рахунок. Іноді такі люди почувають провину, 
навіть, коли їх ні в чому не звинувачують, відчувають себе відторгну-
тими, навіть, якщо їх співрозмовник не мав на увазі нічого поганого. 
Нейтральна репліка може сприйматися як критика в їхню адресу. 
Вони надзвичайно чутливі до незадоволення оточуючих, зазвичай, 
приписують його власним вчинкам. 

Мета даного етапу дослідження полягала у включенні дослід-
жуваних у змодельовану ситуацію взаємодії з іншою людиною – 
проективна процедура 

„Опишіть картину”, яка повинна була виявити наявність/від-
сутність та особливості чутливості у соціальній взаємодії. Для 
досягнення даної мети нами була розроблена проективна процедура, в 
якій досліджуваному демонструвалася репродукція картини В. ван 
Гога „Старий у печалі”. Процедура проводилася в два етапи: на 
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першому етапі досліджувані отримували таку інструкцію: „Розкажіть 
про цю людину”. Ми виходили з того, що дану ситуацію лише потен-
ційно можна розглядати як ситуацію безпосередньої комунікації, 
моделлю якої вона виступає. Зображуваний на картині персонаж 
(старий, що поклав голову на руки) і саме завдання, на наш погляд, є 
досить невизначеними (можуть викликати широку гамму станів, 
почуттів), дійсно проективними. Вони дозволяють через включення 
досліджуваних у змодельовану ситуацію виявити особливості чутли-
вості (вразливості) до емоційних переживань іншої людини. Завдання 
виконувались письмово та в індивідуальній формі, час відповіді не 
обмежувався. 

На другому етапі було запропоновано дати відповідь на питання: 
1. Які емоції переживає ця людина? 
2. Які емоції у Вас викликає ця картина? 
Метою, яка переслідувалася постановкою цих питань виступало 

отримання даних про особливості диференціації та усвідомлення 
власних емоцій та емоцій іншої людини. 

Нами були виділені три рівні сприймання: низький (перший), 
середній (другий), високий (третій) (табл.2). Для першого рівня 
характерними є закритість від іншої людини, велика дистанція (навіть 
бар’єри), відсутність інтересу; опис зовнішніх ознак людини (вік, 
стать, сімейний стан, особливості одягу, постави, зовнішності); опис 
ролей (сімейний стан, професія); окремі характеристики емоцій; опис 
окремих властивостей особистості, рис характеру; відсутність емоцій 
щодо картини; стиль описання: фрази короткі, опис нерозгорнутий, 
речення лаконічні, конкретні. 

Другий рівень сприймання іншої людини характеризується тим, 
що опису властивостей особистості більше, вони різноманітні, більш 
розгорнуті, наявні і позитивні і негативні риси особистості, також 
ситуативні риси особистості; є припущення щодо інтересів людини; 
виявляється особистісне ставлення до людини; присутній певний емо-
ційній відгук, але він нерозгорнутий, досліджуваний не переймається 
побаченим; стиль опису: опис більш розгорнутий, з’являються 
гіпотези. 

Для третього рівня сприймання характерні такі особливості як 
наявність дійсного інтересу до людини на малюнку; відкритість, 
зацікавленість, співчуття герою; спостерігач не зупиняється на 
зовнішніх ознаках, а йде у внутрішній світ людини; з’являються 
гіпотези щодо життєвих колізій людини; приписування людині 
інтересів та захоплень, у яких проявляється індивідуальність; стиль 
описання: опис розгорнутий, наявні міркування, уявлення, метафори, 
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синоніми, порівняння; присутнє узагальнення міркувань; деталі опису 
набувають характеру вираження: через деталь сприймається ціле 
(людина), деталь є відбитком цілісної людини. 

 
Таблиця 2. Особливості сприймання іншої людини. 

Рівень 
сприймання 

 Особливості сприймання 

 
І рівень 

-споглядач закритий для іншої людини, велика дистанція 
(навіть наявні бар’єри), відсутність інтересу до картини; 
-опис зовнішніх ознак людини (вік, стать, сімейний стан, 
особливості одягу, постави, зовнішності тощо); 
-опис ролей (сімейний стан, професія); 
-окремі характеристики емоцій; 
-опис окремих властивостей особистості, рис характеру; 
-стиль описання: фрази короткі, опис нерозгорнутий, 
речення лаконічні, конкретні; 

 
ІІ рівень 

-опису властивостей особистості більше (вони різно-
манітні, більш розгорнуті, наявні і позитивні і негативні 
риси особистості, також ситуативні риси особистості); 
-припущення щодо інтересів людини; 
-виявляється особистісне ставлення до людини; 
-присутній певний емоційний відгук (але досить 
нерозгорнутий, досліджуваний не переймається 
побаченим); 
-стиль опису: опис більш розгорнутий, з’являються 
гіпотези; 

 
ІІІ рівень 

-дійсний інтерес до людини зображеної на малюнку; 
-відкритість, зацікавленість, співчуття герою; 
-спостерігач не зупиняється на зовнішніх ознаках, а йде 
у внутрішній світ людини; 
-опис наповнений виразними елементами; 
-опис моральних рис, особистого життя людини людини, 
припущення щодо минулого та майбутнього, 
з’являються гіпотези щодо життєвих колізій людини; 
-приписування людині інтересів та захоплень, у яких 
проявляється індивідуальність; 
-стиль описання: опис розгорнутий, наявні міркування, 
уявлення, метафори, синоніми, порівняння,присутнє 
узагальнення міркувань; 
-деталі опису набувають характеру вираження: через 
деталь сприймається ціле (людина), деталь є відбитком 
цілісної людини. 
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Проаналізуємо отримані дані. Серед досліджуваних експеримен-
тальної групи 33,3% (10 чол.) виявили низький (перший) рівень 
сприймання, 40% (12 чол.) – середній (другий) рівень та 26,6% (8 
чол.) високий (третій) рівень. 

Для 33,3% (10 чол.), які виявили низький (перший) рівень сприй-
мання, для якого характерними є: закритість від іншої людини, велика 
дистанція (навіть бар’єри), відсутність інтересу до картини; опис 
зовнішніх ознак людини (вік, стать, сімейний стан, особливості одягу, 
постави, зовнішності); опис ролей (сімейний стан, окремих власти-
востей особистості, рис характеру; відсутність емоцій щодо картини; 
стиль описання: фрази короткі, опис нерозгорнутий, речення лако-
нічні, конкретні. (Наприклад: „Людина похилого віку, років 60-80. 
Волосся уже вкрите сивиною. Одяг блакитний, черевики коричневі”; 
„Ця людина похилого віку, судячи з сірого кольору волосся. Вона 
сидить на стільці склавши руки біля голови”; „Печальний дід”; 
„Людина чимось засмучена, в неї горе”). 

У відповідях досліджуваних, які виявили другий (середній) 
рівень сприймання 40% (12 чол.) опису властивостей особистості 
більше (вони різноманітні, більш розгорнуті, наявні і позитивні, і 
негативні риси особистості, також ситуативні риси особистості); 
наявні припущення щодо інтересів людини; виявляється особистісне 
ставлення до людини; певні емоційні відгуки присутні, але вони 
досить стислі, досліджені не переймаються побаченим. Стиль опису: 
опис більш розгорнутий, з’являються гіпотези. (Наприклад: „Ця 
людина старого віку, можливо вона одинока і за чимось сумує, або 
про щось жалкує, про якийсь свій вчинок. Вона не багата і не щас-
лива”; „На картині зображена людина, котра прожила довге життя. 
Сиве-сиве волосся та борода вказують на нелегку долю чоловіка. У 
старого пониклі плечі, долоні складені на обличчі ближче до очей, 
наче він плаче. Він сидить зігнувшись, наче в явному розпачі. На 
задньому плані зображено вогнище”). 

У відповідях досліджуваних, які показали високий (третій) 
рівень сприймання 26,6% (8 чол.), спостерігається дійсний інтерес до 
людини на малюнку; відкритість, зацікавленість, співчуття герою 
(„прикро за те, що людина не може знайти себе в цьому світі”), вису-
ваються гіпотези щодо життєвий колізій людини („можливо покину-
тий і самотній”; „можливо колись була велика і дружня родина”; 
„його дружина померла багато років тому”); людині приписуються 
інтереси і захоплення, у яких проявляється індивідуальність („робить 
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лікувальну гімнастику для очей”). Стиль опису: опис розгорнутий, 
наявні міркування, уявлення, метафори („сповнений смутку і печалі”; 
„его седые волосы как-будто говорят”; „життя котиться до свого 
закінчення”; „опинився за бортом життя”; „на його плечі ліг важкий 
тягар життя”; „віє самотністю”), синоніми („покинутий, самотній”; 
„смутку і печалі”; „акуратний та охайний”; „вимогливий та строгий”), 
присутнє узагальнення міркувань („можна сказати, що він залишився 
сам і так переживає”; „можна зробити висновок, що він плаче від 
самотності”; „сумує, бо залишився один”); деталі опису набувають 
характеру вираження: через деталь сприймається ціле (людина), 
деталь є відбитком цілісної людини. Вони також виявляють високий 
рівень диференціації емоцій, своїх та іншої людини. Відповіді їх 
розгорнуті, не зупиняючись на перерахуванні емоцій вони йдуть далі, 
заглиблюючись у власні почуття, намагаючись їх пояснити. Наприк-
лад, досліджувана К.А.: „Це людина похилого віку, старенький 
дідусь, який з сумом і тугою згадує вже минуле, прожите щасливе 
життя. Розуміє як багато він зробив, але також розуміє і те, що багато 
не встиг, а життя котиться до свого закінчення. Навряд чи ця людина 
мріяла про таку старість, він хотів бачити біля себе близьких, але 
залишився один. Людина, яка опинилась за бортом життя, на його 
узбіччі і найстрашніше з цього те, що він одинокий.” Досліджувана 
Б.М.: „Ця людина стара, бідна та обділена увагою інших. Цей дідусь 
має дітей, але вони рідко його навідують, його жінка померла багато 
років тому, пенсія маленька, тому дуже важко жити, особливо 
самому. Він акуратний та охайний, ставиться до людей з добром, але 
в той же час вимогливий та строгий. Живе в місті, але в часному 
будинку. Сусіди також старі люди.” 
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Розділ ІV.  
Переживання 

 
 
Наш аналіз дозволив встановити, що основними психологічними 

механізмами структурування внутрішнього світу є опосередкування, 
цілепокладання та переживання. Останнє (переживання) має 
найбільше значення і „використовується” особистістю найчастіше. 
Саме тому ми присвятили даному явищу цей розділ роботи. 

 
4.1. Переживання – загальний огляд 

 

У вітчизняній психології проблемі переживання завжди відво-
дилось особливе місце. Його вважали одиницею психологічного 
аналізу (Л.С.Виготський), „значимі переживання” виступали предме-
том психології (Ф.В.Бассін). В останні часи питання про природу 
переживань стає особливо актуальним. Це пов’язано, перш за все, з 
розвитком прикладної психології, що покликана допомагати людям, 
які в складний життєвих обставинах, втратили життєвий смисл, спо-
кій та душевну рівновагу. Крім того, завдячуючи новим дослідженням 
феномена переживання, наприклад, роботі Ф.Ю.Василюка „Психо-
логія переживання” [86], де зроблена досить серйозна і небезуспішна 
спроба осмислення переживання з діяльнісної позиції, хоча в цілому 
проблема природи переживання залишається не досить проясненою. 

Але одним з перших, хто надав феномену переживання функцію 
поняття і змістовне навантаження, був В.Дільтей. Аналізуючи пере-
живання він виділяє наступні його ознаки:  

1/ переживання як таке існує лише в теперішньому, навіть якщо 
має пряме відношення до минулого;        

2/ переживання – це якісне буття – реальність, що не може бути 
жорстко визначена;           

3/ переживання створюють структурний взаємозв’язок життя та 
пов’язане з ним в цілепокладання;        

4/ переживання – це єдність, окремі аспекти якої пов’язані 
загальним значенням або значимістю [155, 131-136].    

На думку Е.Дюркгейма, переживання являють собою невід’єм-
ний компонент колективних уявлень і, відповідно, суспільного життя. 

Досить цікаве визначення Й.Хейзінга: „всіляке переживання 
несе в собі ігрове начало, зі всіма притаманними грі атрибутами: 
переживання не є повсякденне життя; всередині переживання власний 
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і безумовний порядок; у будь-якого переживання є свої власні 
внутрішні правила; переживання окутане таємницею, яка прагне через 
переживання заявити про себе людині; в тій чи іншій мірі 
переживання – це вільна діяльність або ж вільне саме настільки 
наскільки вільна сама людина у власному житті” [484, 219].   

За О.М.Леонтьєвим, переживання виступають як внутрішні 
сигнали, через які усвідомлюються особистісні смисли актуальних 
подій. Л.С.Виготський в якості одиниці аналізу психіки недаремно 
назвав переживання, яке для нього було найбільш змістовною 
одиницею в структурі свідомості, динамічною і репрезентуючою 
особистість в ситуації соціального розвитку. „В переживанні, – вказу-
вав Виготський, – дане, з одного боку середовище в його відношенні 
до мене, а з іншого – особливість моєї особистості” [104, 383]. В 
даному висловлюванні відображена діалектично осмислена природа 
переживання як одиниці аналізу свідомості.  

Переживання – це динамічне і змінюване утворення. Його 
змістовна змінюваність залежить від особливостей онтогенетичного 
розвитку людини і характеризується своєю внутрішньою напруженіс-
тю, пристрасним відношенням людини до світу. Робота переживання 
спрямована як на злиття людини зі світом так і на їх розмежування: в 
обох випадках або формується між ними певний бар’єр, або ж він 
руйнується. Тому можна сказати, що переживання відпочатково 
містить в собі межу між особистістю і світом. Ф.В.Бассін говорить 
про переживання як про активність, що змінює і трансформує свідо-
мість людини, а в самому широкому значені – її психіку. Розвиваючи 
поняття „значущих переживань” як предмета власне психологічного 
дослідження, він відзначав, що світ для людини стає значущим тому, 
що вона здатна до його переживання [35, 54].  

Продовжують загальну лінію розуміння переживання роботи 
Ф.Ю.Василюка: „...переживання розуміється як особлива діяльність, 
особлива робота по перебудові психологічного світу, спрямована на 
встановлення смислової відповідності між свідомістю і буттям, 
загальною метою якої є підвищення осмисленості життя” [86, 30]. Ця 
діяльність виникає в критичних ситуаціях неможливості досягнення 
суб'єктом головних мотивів і планів його життя, руйнації ідеалів та 
цінностей; результатом такої діяльності є перетворення психічної 
реальності. О.Г.Асмолов нараховує три основні значення, в яких 
психологи використовують термін „переживання”. Перш за все, під 
переживанням розуміється „будь яке емоційно забарвлене явище 
дійсності, яке безпосередньо представлене в свідомості суб’єкта і 
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виступає для нього як подія його власного індивідуального життя” 
[26,210]. Крім того переживання можуть інтерпретуватися як праг-
нення, бажання, хотіння, що відображають в свідомості динаміку 
боротьби мотивів, вибір чи відкидання цілей, до яких прагне суб’єкт. 

Кожне зі значень переживання підживлюється психологічними 
фактами та підкріплюється теоретичними побудовами. І, починаючи з 
В.Дільтея, особлива роль в переживанні відводиться процесу рефлек-
сії, процесу вираження задля наповнення переживання реальним 
змістом і зверненню людини до значимого і цінного в її житті.   

Л.С.Виготський пише про переживання: „Дійсною динамічною 
одиницею свідомості ... де всі основні властивості свідомості дані як 
такі ... тобто повною одиницею, з якої складається свідомість, буде 
переживання” [104, 383]. Л.С.Виготський під переживанням розумів 
особливу інтегральну одиницю свідомості, яка відпочатково пов’яза-
на з соціальними обставинами розвитку особистості. Саме переживан-
ня являється всеохоплюючою, цілісною найповнішою (в порівнянні з 
іншими) величиною в структурі свідомості, воно являється динаміч-
ною одиницею, що визначає поведінку особистості, це явище, в якому 
особистість представлена в соціальній ситуації розвитку. За Л.С.Ви-
готським віковий розвиток, може бути представлений як історія 
переживань особистості, що формується. Апробація цього поняття 
була здійснена Л.С.Виготським в його аналізі онтогенезу, де він 
прагнув теоретично осмислити „зміну особистості як цілого”. У цій 
зміні виділяються „поворотні” переживання. В переживанні, за 
Л.С.Виготським, „дане, з одного боку, середовище в його відношенні 
до мене, з другого – особливість моєї особистості” [104]. В цьому 
вислові відображена діалектично осмислена динамічна складова пере-
живання як одиниці аналізу свідомості. Переживання, за Л.С.Вигот-
ським, – це динамічне і мінливе утворення. Робота переживання спря-
мована як на об`єднання людини зі світом, так і на їх розмежування. 

Внутрішнє життя індивіду, за Л.С.Виготським, пов’язане з 
„хворобливими і болісними переживаннями, з внутрішніми конфлік-
тами” [104, 250]. Це „психологія в термінах драми”, внутрішньої, 
незримої для зовнішнього спостерігача. Об’єктивно вона виявляється 
у вигляді впертості, негативізму. „Середовище набуває спрямовую-
чого значення завдяки переживанню дитини, зазначає Л.С.Вигот-
ський, це зобов’язує до глибокого внутрішнього аналізу переживань 
дитини, тобто до вивчення середовища, яке переноситься в значній 
мірі всередину самої дитини” [104, 383]. 

С.Л.Рубінштейн прослідкував зв’язок переживання з конфлікт-
ними ситуаціями, через які проходить історія індивіда. Він акцентував 
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увагу на необхідності включення в контекст ідеї єдності афекту і 
інтелекту. Психічний факт – це і „шматок реальної дійсності і 
віддзеркалення недійсності”, це єдність реального і ідеального. 
Переживання – це „перш за все – психічний факт як частина власного 
життя індивіда в плоті і крові його” [401, 11]. 

Переживання в контексті внутрішнього життя особистості спів-
відноситься, зіставляється з подією в контексті історичного ряду 
подій, буття в його об’єктивному розумінні. Знання, в певному зна-
ченні, є похідним від переживання, міститься у зародку в кожному 
переживанні. Набуваючи самостійного значення в процесі суспільно-
історичного розвитку, знання є продуктом наукової діяльності кон-
кретної особистості. Тому „знання, представлене в свідомості інди-
віда, є єдністю суб’єктивного і об’єктивного” [401, 13]. Думки вчено-
го, мислителя, письменника виникають в ході його індивідуальної 
історії, вони обумовлені горизонтами особистої свідомості автора, 
історичними і соціальними умовами, тому в повній мірі ці думки 
розкриваються тільки в „подальшому історичному розвитку історич-
ного пізнання. Тому автора іноді можна зрозуміти краще, ніж він сам 
себе розуміє” [401]. Саме знання може служити джерелом, причиною 
значних переживань: приміром, таким було переживання Р.Декарта, 
коли він вперше уявив собі основні контури концепції, яку він згодом 
розвинув („пікові переживання” в термінології А.Маслоу). Усвідом-
лення не є замикання у внутрішньому світі, але завжди співвідно-
шення із зовнішнім світом. С.Л.Рубінштейн визнає і виділяє особли-
вий вид переживань – несвідомі переживання, хоча, з його точки зору, 
цей вид переживань – скоріше відчуття, в якому „переживання не 
співвіднесене або неадекватно співвіднесене із зовнішнім світом” 
[401, 15]. До цього виду переживань С.Л.Рубінштейн відносить і 
перше відчуття, і настрій, що народжується, і те, що Лейбніц іменував 
„малими перцепціями”, і ті вчинки, наслідки яких не усвідомлені 
особистістю. 

Переживання в культурно-історичній теорії є за своєю природою 
новим системним утворенням в структурі психіки людини (Л.І.Бо-
жович [60]). Останній етап наукових пошуків Л.С.Виготського був 
пов’язаний з розробкою проблеми афекту і інтелекту – з проблемою 
розвитку емоцій і виникаючих вищих почуттів. Аналіз формування 
людських емоцій дає можливість стверджувати, що переживання 
пов’язане з процесом культурно-історичного розвитку потреб (нужда, 
яка отримала своє відображення у відповідному їй переживанні). 
Почуття які виникають в процесі соціального розвитку людських 
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потреб (моральних, естетичних, інтелектуальних і т.д.), являють за 
своєю психологічною природою нові системні утворення. В той же 
час: „Нужда, не відображена у відповідному переживанні, не стає 
рушієм поведінки”, – писала Л.І.Божович [60]. Переживання, які 
виникають у зв’язку з задоволенням певної потреби, можуть набути 
для людини самостійної цінності і самі стати предметом її потреби 
(Б.Г.Додонов [158]). 

Таким чином, переживання, за Л.І.Божович, перестають бути 
лише засобом орієнтації в пристосувальній діяльності індивіда, порів-
няно з елементарними („натуральними”) емоціями переживання 
мають якісно іншу, опосередковану будову, займають інше місце в 
структурі психіки особистості і виконують іншу функцію в поведінці, 
діяльності й психічному розвитку індивіда [60, 114]. Переживання 
стають важливим психологічним змістом життя особистості (відсут-
ність цього змісту призводить до знецінення життя людини). Вже сам 
факт усвідомлення людиною своїх переживань змінює умови проті-
кання душевної діяльності. Вона перестає бути простою сукупністю 
реакцій у відповідь, має іншу структуру, по-іншому протікає і регу-
люється (в ході діяльності дія усвідомлюється, коли частковий 
результат, який нею досягається перетворюється на пряму мету 
суб’єкта). Переживання людиною життєвої ситуації (приміром, хво-
роби) є психологічним засобом оволодіння і регуляції власною пси-
хікою. До речі, в контексті вищої психіки може бути пояснене і 
„поглинання хворобою” людини як її нездатність до опосередкованої 
поведінки; чи ставлення індивіду до хвороби та „форми” її 
переживання як таке, що обумовлене соціокультурним контекстом, 
інтеріоризоване ним в онтогенезі. 

Особливе місце в дослідженнях категорії переживання в 
психологічній літературі займають роботи Ф.В.Бассіна [35] по проб-
лемі „значимих переживань”, виділених для інтерпретації понять 
„смисл” і „переживання”. Автор вказує, що переживання – це та 
активність, яка змінює і трансформує свідомість людини, являється 
смисловим емоційним способом психічного відображення. 

Ф.Крюгер вважав, що переживання завжди цілісне і за ним ле-
жать особливі ціннісні спрямованості, які автор називає „структу-
рами”. Центральне місце в душевному житті особистості займають 
структури ціннісної спрямованості, які визначають якості людського 
характеру, вони через переживання заявляють про себе людині. В 
сучасній психології при поясненні загального смислу переживань 
відчувається вплив підходу З.Фрейда, який виразив думку про 
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фундаментальну значимість енергетичної складової переживання (але 
ця складова пов’язана у нього лише з лібідо). 

Категорія „переживання” є ключовою в гуманістичній теорії 
А.Маслоу [295]. Дослідник виділяв певні суб’єктивні переживання 
називаючи їх вершинними або містичними. Вони були описані ще 
У.Джеймсом як властиві для самоактуалізованих людей, хоча і далеко 
не для всіх. Приміром, сильні емоції іноді стають настільки всеохоп-
люючими, невпорядкованими, що з повним правом можуть бути 
названі містичними переживаннями. Переживання сексуального 
оргазму – відчуття всемогутності разом з почуттям слабкості, втрата 
орієнтації у просторі, впевненість в тому, що відбулось щось важливе 
і значиме. Оскільки ці переживання виникають природнім шляхом, а 
отже знаходяться у сфері науки, А.Маслоу вважає їх суттєвою скла-
довою психічного життя особистості, називає вершинними пережи-
ваннями. Подібні переживання можуть проявляться з різним ступенем 
інтенсивності. Традиційно в теологічній літературі містичні пережи-
вання розглядаються як такі, що якісно відрізняються від усіх інших. 
Ці переживання можуть бути вивчені як природній феномен, без 
ореолу надприродності. Слабкі містичні переживання бувають у 
багатьох, навіть у більшості, але лише у невеликої кількості індивідів 
вони бувають часто, практично кожного дня. Гострі містичні, або 
вершинні переживання являють собою будь-які значно посилені 
переживання, в яких присутня втрата або трансцендентність свого Я, 
наприклад, зосередженість на вирішенні будь-якої проблеми, сильна 
концентрація уваги, інтенсивні чуттєві переживання, насолода музи-
кою або іншими творами мистецтва. Самоактуалізовані люди, що не 
відчувають вершинних переживань, за А.Маслоу відрізняються прак-
тичністю і ефективно функціонують в реальному світі. 

К.-Г.Юнг розглядає переживання як нередуковані феномени 
душевного життя, які мають самостійну цінність, він говорив, що 
переживання являє собою нерозривну єдність почуття і розуміння 
[524]. В.Франкл прямо вказує на те, що „найвищий смисл кожного 
даного моменту людського існування визначається інтенсивністю 
його переживань і не залежить від будь-якої дії” [473]. Інтерпретуючи 
погляди В.Дільтея, М.Хайдеггер відмічав, що душевне життя завжди 
дане в своїй цілісності, самості. Існує певний функціональний зв’язок 
між самістю і зовнішнім світом, який складає особисту структуру 
свідомості і буття людини. Тут підкреслена рефлексивність пережи-
вання, його повернення до того, що цінне для особистості. 

Традиційно рефлексію розглядають як усвідомлення суб’єктом 
засобів і основ особистої діяльності. Усвідомлення, безсумнівно, 
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важливий момент рефлексії, але воно не вичерпує її сутності. Сут-
ність рефлексії – зміна засобів і основ діяльності для керування стану, 
його оптимізації, кращого і більш повного досягнення мети. Усві-
домлення в цьому випадку є лише необхідною передумовою змінам. 

Завдяки рефлексії людина знаходиться в пошуках смислу буття, 
життя, діяльності: знаходить, втрачає, помиляється, знову шукає, 
створює новий тощо. Саме рефлексія, сприяє оновленню ціннісних 
орієнтацій, прагнень, способів діяльності, уявлень про себе, стає важ-
ливим механізмом саморозвитку людини, її рухом до суб’єктності. 

За допомогою рефлексивних механізмів виникають межі як 
кількісно-якісна визначеність будь-чого (В.І.Слободчиков), які і 
оформлюють переживання не стільки ззовні, скільки з середини, так 
як переживання і являється зняттям внутрішніх меж. Цю ж думку, але 
в іншому ракурсі сформулював М.М.Бахтін: „Принципи оформлення 
душі суть принципи оформлення внутрішнього життя ззовні, з іншої 
свідомості” [102, 216]. Інакше кажучи, зовнішні і внутрішні межі 
переживання, його оформлення відбувається в життєдіяльності люди-
ни, в певних соціокультурних умовах. Переживання являється чимось 
суттєво оформленим і обмеженим. 

Переживання є зосередженням психічної активності людини на 
відносно вузькому аспекті дійсності чи його максимальне (але лише в 
одному аспекті) розширення. Це веде до зміни значимості певних 
подій в контексті власного життя, зміни „горизонту свідомості”, 
переживання себе як іншого. В переживанні існує, за висловлюванням 
М.М.Бахтіна, заданість, установка цілісної людини до подій і фактів 
життя, причому „Людина керує собою із абсолютного свого майбут-
нього, тобто з позиції реалізації ціннісно-смислової сфери” [102]. 

Переживання, з точки зору рефлексивності, маніфестує людині 
про важливе для неї і про те, що необхідно змінювати, трансфор-
мувати саму значимість, необхідно включати циклічну активність, яка 
має свій емоційний ритм і простір. 

Роль меж в переживаннях, але з позиції ритму відмічав 
Б.М.Теплов, який в переживання, окрім емоційної напруги, включає 
емоційно відчуте розуміння цінностей і смислів культури, саме воно, 
за Б.М.Тепловим, створює ядро переживань [439]. Так, в переживанні 
закладений смисл, який у Гуссерля виконує функцію предметного 
змісту („ядра”), навколо якого синтезується переживання [148]. 
„Форма” переживань детермінована соціокультурними умовами жит-
тя людини, де існують стійкі „схеми” розігрування певних пережи-
вань, які і засвоює людина. 



 317

„Всі наші переживання являються психологічними переживан-
нями тільки тоді, коли вони переживаються одночасно з пережи-
ванням своєї причини. Зміст переживання завжди поєднується з його 
причиною”, – писав М.К.Мамардашвілі [288, 169]. Сфера суб’єктив-
них емоційних переживань може розглядатися як обумовлююча про-
цеси об’єктивного пізнання, яка надає їм вибірковості, спрямованості, 
узгоджуючи їх з інтересами життя. 

Переживання – це процес змін і заміщення форми, структури чи 
гештальта ціннісно-смислових утворень, і також перетворень 
(Ж.П.Сартр), в якому рефлексія виступає провідною складовою 
механізму переживань. В процесі переживання свідомість людини 
стає пристрасною [35], змінюється. І ця зміна необхідна людині для 
ієрархізації смислів і цінностей, вибудовування причинно-наслідко-
вих зв’язків в ціннісно-смислових утвореннях. Це можливе по при-
чині того, що переживання виступає системоутворюючим психоло-
гічним механізмом, який об’єднує в собі інші психічні процеси. 

Переживання, на думку Ф.Ю.Василюка, це – особлива внут-
рішня діяльність, внутрішня робота, яка являється своєрідною, перш 
за все, за своїм продуктом, за допомогою якої людині вдається 
перенести ті або інші переживання життєвих події і станів, відновити 
втрачену душевну рівновагу, оволодіти критичною ситуацією [86]. 
Тільки таке розуміння переживань, на думку В.К.Вілюнаса, допоможе 
позбутись від все ще існуючого забобону про епіфеноменальність 
емоцій. Емоція, вважає він, „це не тільки реакція, але і акція”, вона не 
тільки „оцінник” життєвих ситуацій, але ще й „працівник”, який 
вносить свій вклад в психологічне вирішення цих ситуацій [97]. 
Необхідність в переживанні, за Ф.Ю.Василюком, виникає якраз в тих 
ситуаціях, які не можуть бути безпосередньо вирішенні практичною 
діяльністю, яким би довершеним відображенням вона не була 
забезпечена. 

Це не слід розуміти так, що переживання за своєю психічною 
природою випадає із загального теоретико-діяльнісного підходу. 
Навпаки, на думку дослідника, таке розуміння переживання доповнює 
цю картину: будучи, в порівнянні із зовнішньою практичною і 
пізнавальною діяльністю, особливим типом діяльнісних процесів, які 
є своєрідними, перш за все, за своїм продуктом [96]. 

Оскільки життя може володіти різними видами внутрішніх 
потреб, природно припустити, що реалізації кожною з них відповідає 
свій тип стану можливості, а не реалізації – свій тип стану немож-
ливості. В ситуації неможливості перед людиною встає „завдання на 
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сенс”. Але не те завдання на втілення в значеннях об’єктивно 
наявного в індивідуальному бутті не ясного свідомості сенсу (про яку 
йдеться в теорії діяльності О.М.Леонтьєва), а завдання побудови 
усвідомленості, пошуку джерел сенсу, „розробка” цих джерел, 
діяльнісного витягання з них сенсу тощо – словом, породження 
смислу. [249, 25]. Саме ця загальна ідея смислопородження дозволяє 
говорити про переживання як про продуктивний процес, як про 
особливу психічну роботу суб’єкта. О.М.Леонтьєв, наголошує на 
тому, що тільки коли діяльність суб’єкта і взагалі хід подій розгор-
таються у напрямі реалізації смислоутворюючих мотивів, тоді ситу-
ація є осмисленою, такою, що має сенс [249, 20]. 

Якщо на рівні буття, переживання – це відновлення можливості 
реалізації внутрішніх потреб життя, а на рівні свідомості – отримання 
усвідомленості, то в рамках відношення свідомості до буття робота 
переживання полягає в досягненні смислової відповідності свідомості 
і буття, що у відношенні до буття – сутність полягає у забезпеченні 
його смислом, а у відношенні до свідомості – смислове прийняття їм 
буття (О.М.Леонтьєв) [249]. 

Дослідник виділяє декілька типів переживань людини в 
критичних ситуаціях:    

1. Гедоністичне переживання. Людина ігнорує факт, що відбув-
ся, заперечуючи або спотворюючи його (подібно висловлюванню 
„нічого поганого не трапилося”). Таке переживання створює ілюзію 
благополуччя і збереження порушеного змісту життя. Це захисна 
реакція психіки людини на критичну ситуацію.     
 2. Реалістичне переживання. У його основі лежить спокійне 
відношення до того, що відбувається, хоча людина і пристосовує свої 
потреби та інтереси до сенсу життя, що змінюється. При цьому 
попередньо зміст життя безповоротно відкидається з свідомості.  
 3. Ціннісне переживання. Людина визнає наявність критичної 
життєвої ситуації, яка руйнує сенс її життя. Показово, що при цьому 
вона відкидає пасивне „вирішення” долі. На відміну від попередніх 
видів переживань, за ціннісного переживання особистість будує 
новий зміст в критичній ситуації. Ціннісне переживання може при-
вести людину до досягнення вищого сенсу життя, що істотною мірою 
залежить від інтелектуального, духовного і етичного розвитку люди-
ни. Цей вид переживання дає можливість людині зберегти цінності.
 4. Творче переживання. Воно, як правило, притаманне розви-
неній цілісній особистості, яка в змозі віднайти в собі сили для 
пошуку виходу з критичної ситуації. Результат кризи для такої 
людини може виявлятися в двох основних видах: у відновленні 
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перерваного до моменту кризи життя або у переродженні його в інше, 
нове життя. Переживання людини, викликані наявністю кризових 
явищ, дають можливість вирішити безвихідну ситуацію (не дивлячись 
на її нереальність), протиставляючи цьому активні дії, які можуть 
виявитися осмисленими і адекватними [86]. 

Описані Ф.Ю.Василюком види переживань в житті можуть 
слідувати одне за іншим або своєрідно поєднуватись. Залежно від 
того, який тип переживань буде домінувати, залежить і ступінь 
збереження особистості після виходу її з критичної ситуації. 

Переживання стимулюють інтелектуальний неспокій і профілак-
тують душевну інертність. Не випадково, В.Франкл вважав, що 
переживаннями люди збагачують самих себе [473]. 

І.Г.Петров підкреслює прямий зв’язок переживань зі смислоут-
воренням. „Цінності, пережиті в емоціях, позитивні і виступають 
утворюючими смисл” [358, 26-35]. На цьому акцентує увагу і В.Ядов, 
який вважає, що „переживання людиною своєї психічної активності 
виступають, важливим фактором в ціннісно-установочній регуляції її 
поведінки” [532, 62-70]. 

Нові ціннісні смисли відкриваються лише на шляху подолання 
раціоналізму і реконструкції глибинних прошарків людської само-
свідомості, бо запозичувати можна лише технологічний, а не 
екзистенційний досвід. 

В психологічній літературі часто ставиться акцент на негативних 
екзистенційних переживаннях, які переважно являються болісними, 
розчарованими. Але, як відмічає Б.С.Братусь, негативні переживання 
важливі для людини, як і позитивні, в них часто закладені точки 
зростання, вони можуть дати поштовх до пошуку нового погляду на 
життя [67]. К.Роджерс наголошував на тому, що людині необхідний 
досвід радісних переживань, відкриття себе як професіонала, своєї 
ідентичності, відкриття інших [393]. 

Таким чином, теоретичний аналіз дозволяє виокремити особли-
вості переживання, які розкривають його психологічну природу: 

- переживання розглядається, як будь-який емоційно забарвле-
ний стан суб’єкта чи явища дійсності, безпосередньо представлений в 
індивідуальній свідомості і виступаючий важливою подією життя 
особистості; 

- переживання розглядається як прагнення, бажання, яке 
представлено в індивідуальній свідомості як процес вибору суб’єктом 
мотивів і цілей його діяльності, що тим самим сприяє усвідомленню 
відношення особистості до подій, які відбуваються в її житті. 
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Отже, у переживанні представлено суб’єктне начало свідомості, 
настільки ж первинне, як і знання, у якому відтворено її об’єктивне 
начало. Саме ознака первинності придає поняттю про переживання 
категоріальний сенс. С.Л.Рубінштейн виділяє два типи (чи рівня) 
переживань. Початковий рівень охоплює всі ті психічні стани, що 
безпосередньо відчуває суб’єкт у якості йому даних – як нікому 
іншому. Але людині властиві й інші переживання, а саме ті, що 
стають подіями його життя. У подальший аналіз категорії пережи-
вання С.Л.Рубінштейн не заглиблюється. Більш того, він поставив 
переживання у рішучу залежність від знання. Останнє ж дано суб’єк-
ту в іншій, відмінній від переживання категорії образу як єдиного 
відомого нам психологічного корелята пізнавального відношення 
суб’єкту до світу [405].  

Еврістично-перспективний підхід до переживання відкрили 
роботи Б.М.Теплова. Висвітливши, результати емпіричного дослід-
ження спеціальної проблеми музичних здібностей, він пояснив 
природу переживань у глобальному масштабі інтимного спілкування 
особистості зі світом духовної культури, її впливом на суб’єкт та її 
спрямованість на зовнішню реальність по відношенню до цього 
суб’єкта [439]. Цією реальністю явилися звуки не фізичної природи, а 
культури, впорядковані за принципом тільки їй одній властивим 
„алгоритмам”. У відчуттях тембру, ритму, гармонії створюються май-
стерні та штучні звучання, що розрізняються психофізіологічним апа-
ратом людини, переслідуючи зовсім іншу мету, ніж розрізнення лю-
диною звукових сигналів середовища її існування та виживання [439]. 

Взагалі, існують особливі життєві ситуації, які ставлять суб’єкта 
перед необхідністю переживання. Це критичні ситуації, що характе-
ризуються неможливістю жити та „реалізовувати внутрішні необхід-
ності свого життя”. При цьому в ситуації неможливості перед 
людиною в тій чи іншій мірі постає „задача на смисл” як задача 
здобуття осмисленості, пошуку джерел смислу, „розробки” цих 
джерел і т.п. – тобто, виробництво смислу. „Саме ця загальна ідея 
виробництва смислу дозволяє говорити про переживання як про 
продуктивний процес, як про особливу діяльність”. Так, переживання 
є діяльністю, самостійним процесом, що співвідносить суб’єкта зі 
світом, вирішує його реальні життєві проблеми [19].  

 Носієм переживання є, у першу чергу, зовнішня поведінка. 
Зовнішні дії здійснюють роботу переживання не прямо, тобто за 
допомогою досягнення деяких предметних результатів, а через зміну 
свідомості суб’єкта та взагалі його психологічного світу.  
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Участь у роботі переживання різноманітних інтрапсихічних 
процесів можна наочно пояснити, перефразувавши театральну мета-
фору З.Фрейда: „у „спектаклях” переживання зайнята, як правило, вся 
трупа психічних функцій, але кожний раз одна з них може грати 
головну роль, беручи на себе основну частину роботи переживання, 
тобто роботи по вирішенню нерозв'язаної ситуації. У цій ролі часто 
виступають емоційні процеси, сприйняття, мислення, увага та інші 
психічні „функції”.   

Отже, переживання являє собою особливу діяльність, специ-
фічну роботу, що реалізується зовнішніми та внутрішніми діями 
процесу перебудови психологічного світу. Переживання спрямоване 
на встановлення смислової відповідності між свідомістю та буттям, 
загальною метою якого є підвищене осмислення життя [19]. Діапазон 
можливих носіїв переживань включає в себе безліч форм та рівнів 
поведінкових та психологічних процесів, таких як: гумор, сарказм, 
іронія, сором, порушення константності сприйняття і т.п. Ф.Ю.Ва-
силюк запевняє, що не все, що відмирає чи піддається певній загрозі 
всередині життя, потребує переживання, а лише те, що є істотним, 
значимим, принциповим для даної форми життя, що утворює її 
внутрішні необхідності. Таким чином, кожній формі життя відповідає 
свій тип переживання. Для того, щоб виявити основні закономірності 
процесів переживання та типізувати їх, необхідно уявити основні 
психологічні закономірності життя та типізацію „форм життя” [19]. 

 У багатьох описах процесів переживання їх головною метою 
вважається досягнення суперечливості та цілісності внутрішнього 
світу, а всі інші розглядаються як проміжні. 

Переживання розглядається А.В.Петровським та М.Г.Ярошев-
ським [360] як одна з базових категорій психології. Включення 
переживання у категоріальний апарат психології підкреслює його 
значимість. Переживання особистості співвідноситься з метапси-
хологічною категорією почуття, яке має подієвий характер, 
виражаючи неповторність та значимість різних явищ у внутрішньому 
житті особистості.         
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4.2. Переживання, враження, вираження 
 
Іноді виникає враження, що переживання – це та найцікавіша 

крапка сходження суб’єктивної правди існування кожної людини 
(переживає кожний, усвідомлює свої переживання й усе про них знає 
та розуміє) і об’єктивної науки, що б’ється над ... таким очевидним. 
Коли Дільтей вперше зробив переживання об’єктом дослідження, він 
поставив завдання психології – зрозуміти психіку в цілісності її 
існування, тобто – зрозуміти переживання (розуміюча психологія). Це 
було дуже привабливо, але методично нездійсненно. Після цього в 
психології вивчалося, здається, все, крім переживання, про яке лише 
будувалися певні гіпотетичні парадигми. Ми хотіли б підкреслити це: 
психологія не вивчає саме переживання як предмет. Пояснимо це. 
Аналіз величезного числа концепцій переживання показує правоту 
Ф.Ю.Василюка, який говорить про можливості єдиного розуміння 
переживання, що полягає в тому, що останнє виявляє собою особли-
вий внутрішній життєвий процес, який захоплює емоції людини, її 
розум, уяву, волю, в цілому, душевні й тілесні функції. Вдивімося: 
переживання – „втягує” і „захоплює”, але що ж є воно саме?! Усього 
лише „особливий внутрішній процес”. Як видно тут – мінімум 
інформації по суті. Автора не варто критикувати, тим більше, що він 
сам все-таки зміг відкрити одну з істотних властивостей переживання, 
що полягає в його визначальній ролі в подоланні особистістю життє-
вих драм (пере-живання, проживання, переживання як діяльність, – 
суть найцікавішої авторської концепції Василюка). Справа ж не в 
ньому, а в традиції: найкращим, наприклад, визначенням афекту 
дотепер вважається визначення Спінози: афект – це те, що або 
підвищує, або знижує активність особистості... тобто, те, що він таке, 
спритно підмінюється тим, що він робить. Це – дійсно традиція. Цю 
простеньку й хитру підміну було б варто мати на увазі деяким 
надсучасним „феноменологічно-екзистенційно” налаштованим психо-
логам, які іронічно морщаться, чуючи про „так звану” (у їхньому 
лексиконі) наукову психологію. Усе – (по-їхньому) в чужій психіці 
розуміється, почувається, співпереживається, але ніяк не досліджу-
ється. Звичайно, вони праві, тут і говорити ні про що: я можу зрозу-
міти переживання іншого тільки співпереживаючи йому, а зовсім не 
тестуючи його й не розбиваючи це бідне переживання на елементарні 
частини для аналізу. Але це можу зрозуміти я, це може зрозуміти 
терапевт, якому й справи немає до сутності явища. А науці тільки до 
цього і є справа. Тому шлях вивчення переживання лежить не в 
поверненні до Дільтея через К’єркегора, Мея і до сучасної терапії, а в 
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пошуках підходів і методів наукового дослідження. У тому числі і в 
жодному разі не відкидаючи великої правди й правоти названих 
філософів і терапевтів. 

Переживання можна розглядати (виходячи знов-таки з логіки 
терміну) як перенесення чого-небудь у живий стан, тобто переведення 
події, відчуття, предмета, які оточують людину, у стан живого 
сприйняття, живого відношення. Якщо розшифрувати це тлумачення, 
можна сказати, що процес переживання являє собою репрезентацію 
свідомістю самій собі того, що відбувається в навколишньому світі, 
біологічному тілі, або „усередині” самої особистості. Таким чином, 
термін „переживання” фактично виявляється релевантним терміну 
„свідомість”. 

З іншого боку, можна говорити про переживання як про 
своєрідний місток, що пов’язує несвідомі й свідомі процеси. І якщо, 
наприклад, мова йде про стани, варто відрізняти їх від переживання, 
що виступає як усвідомлення стану. У зв’язку з цим виникає ряд дуже 
цікавих аспектів відносно тлумачення внутрішнього світу як такого. 

Наприклад, функції свідомості зводяться звичайно до пород-
ження й відображення. Можна їх деяким чином дрібнити, говорячи 
про смислоутворення, але це, в цілому, і є породження. Чомусь їх 
відокремлюють, у тому числі й у нових роботах, присвячених свідо-
мості, від дуже важливої функції свідомості, про яку згадував 
О.М.Леонтьєв, який писав, що свідомість людини пристрасна. Мова 
йшла про таку функцію свідомості, як переживання того, що відобра-
жається або породжується. Можна сказати й так, що між відображен-
ням і породженням є момент (є функція), етап доведення до людини 
смислу того, що вона відбиває. Можливо, що це й не так. Але, що 
стосується побудови образу, то ми б сказали, що послідовність подій 
не є такою, ніби людина спочатку будує образ, а потім його пере-
живає. Насправді, побудова образу, сам образ і його переживання – 
це, в цілому, є один і той самий акт. Образ неможливий без пережи-
вання. І якщо знову згадувати дослід Г.С.Костюка, про який ми вже 
говорили раніше, та інші дослідження, тобто, чисто „науково-емпі-
ричні дані”, то ми всюди зустрічаємося з тим самим явищем: образ 
завжди пристрасний. Він завжди мій. Саме вже саме те, що це мій 
образ, означає, що він пройшов через усю особистісну структуру, 
через весь досвід, все минуле й майбутнє даної конкретної людини. І 
тому розділяти явища переживання, відображення й породження 
образу просто немає сенсу. Ми не переживаємо образ, ми будуємо 
образ після і в процесі переживання, можна й так сказати. А, власне, 
щодо тривалості, це просто одноразовий акт (це – один акт). І, до 
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слова, про дослід Г.С.Костюка – там симультанність побудови образу 
була штучно розірваною, процес вийшов сукцесивним через дуже 
складні умови досліду, і тому спостерігається унікальна річ: там образ 
спочатку переживається, а потім будується. І це переживання дуже 
гарно видно як у поведінці людини, у її висловлюваннях, та навіть у 
психофізіологічних показниках, таких, як тиск, підвищення темпера-
тури, частота пульсу і т.д. Тобто, образ переживається. Переживання 
пронизує досвід. 

Головною проблемою експериментального дослідження особис-
тісних переживань, звичайно, вважається неможливість досягнення 
цілком адекватної репрезентації людиною того, що саме і як саме 
вона переживає. Тому що, коли ми ставимо перед людиною завдання 
описати свої переживання, то тим самим породжуємо в неї інше 
переживання й зовсім інший образ, і тому така змичка, склейка ніколи 
не дасть нам об’єктивної картини. 

Така проблема існує, але вона зовсім не є такою, що не може 
бути розв'язаною. Просто це відбиття наявної надскладності явища й, 
одночасно, наслідок часткового та однобічного підходу до нього. 
Вважається, що воно існує й виражається, тому треба „схопити” у 
досліді це вираження й інтерпретувати, реконструювати „по ньому” 
саме переживання. Це не вдасться й не вдається при такій постановці 
питання. Адже існує й інша сторона процесу: „не переживання, – 
стверджує М.М.Бахтін, – організовує вираження, а, навпаки, виражен-
ня організовує переживання, вперше дає йому форму й визначеність 
напрямку” [44, 86]. (Якщо порівняти це твердження з положенням 
Виготського про те, що думка не просто виражається в слові, а й 
формується в ньому, стане зрозумілим, що відкривається загальний 
психічний механізм). Співвіднесення переживання з вираженням, на 
наш погляд, відкриває дійсний спосіб і простір існування даного 
психічного феномена. Вираження не є просто функцією особистості, а 
становить її необхідний і базисний атрибут. Нагадаємо, що особис-
тість є, насамперед, виразною і вражаючою формою. А „виразне буття 
є завжди синтез двох планів, одного – найбільш зовнішнього, очевид-
ного, та іншого – внутрішнього, осмислюючого, такого, що допуска-
ється. Вираження виявляє завжди синтез чогось внутрішнього і 
чогось зовнішнього” [261, 45]. У вираженні особистості представлена 
тотожність її зовнішнього і внутрішнього. Це проявляється, наприк-
лад, у тому, що сприймаючи особистість тільки зовні, ми, у той же 
час, начебто охоплюємо і внутрішнє, те, що виявляється в зовнішньо-
му. „Сам термін вираження вказує на деяке активне самоперетво-
рення внутрішнього в зовнішнє” [44, 45]. Але варто враховувати й те, 
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що зовнішнє також самоперетворюється у внутрішнє. Це діалектична 
єдність зовнішнього і внутрішнього становить, власне, життя особис-
тості, її розвиток. Якщо прийняти логіку О.Ф.Лосєва щодо вираження 
як форми існування особистості, відкривається простір існування 
переживання. Виразність особистісного буття означає постійні дина-
мічні взаємопереходи, плин внутрішнього й зовнішнього. Сама ж 
виразна активність людини викликає життєвий рух особистості, у яко-
му вона зіштовхується із зовнішнім світом, насамперед, соціальним. 

Отже, маємо три світи особистості: „внутрішнє буття” – сут-
нісне, значеннєве („прототип”, за Лосєвим), „зовнішнє буття” – 
вигляд, обличчя, поведінка особистості, і світ зовнішній – простір 
буття. Вони становлять єдину рухливу цілісність, і переживання 
виникають „на стиках” цих світів. З одного боку, вираження пород-
жує переживання, формує його, а з іншого боку – переживання не 
стільки виражається, скільки визначає й наповнює вираження реаль-
ним змістом. Спорідненість переживання і вираження дозволяє зроби-
ти припущення щодо його структури. Безумовним є сама її наявність, 
тобто існування психічної субстанції, адже воно може бути представ-
лене у свідомості людини саме як форма. Але, разом з тим, безумовно 
й те, що воно постійно в русі, і, тому, немов „розмите”, перебуваючи 
одночасно у всіх „світах” особистості, і тому не може бути струк-
турою, а являє собою постійне становлення. Така подвійність пережи-
вання робить зрозумілою неможливість „схоплення” його в традицій-
ному психологічному досвіді. Варто додати також те, що тісне злиття 
переживання з особистістю не дозволяє відокремити його навіть 
штучно, заради аналізу, як це ми робимо, наприклад, з іншими 
психічними явищами. Хоч сама особистість і може дистанціюватися й 
стати в опозицію до власного переживання. У цьому випадку мова 
йде вже про зовсім інше переживання, а не про те, з приводу якого 
виникало „протистояння”. Останнє стало досвідом і вже як таким, 
об’єктом самоспостереження. 

Особливою проблемою є процес виникнення переживання. Ми 
вже згадували, що воно з’являється на межі зіткнення „світів” особис-
тості, і це викликає певні істотні особливості. Вираження і його вища 
особистісна форма – втілення – породжує принципово нову форму 
співіснування людини й навколишнього світу. Втілення – „це закар-
бування живої активності, як процесу життя людських сутнісних сил, 
у предметі, – відзначає Г.С.Батищев, – це перетворення логіки дій 
суб’єкта у власне предметно-зафіксоване зображення, і знаходження 
суб’єктом своєї дійсності в об'єктах, що несуть на собі, і зберігають 
образ його дії” [38, 199]. Результатом такого процесу є те, що світ 
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перестає бути перед і навпроти людини, а перетворюється в її світ, що 
існує навколо неї. С.Л.Рубінштейн говорить: „Людина перебуває 
всередині буття, а не тільки буття є зовнішнім стосовно її свідомості” 
[402, 262]. Можна стверджувати, що переживання виникає саме тоді, 
коли світ зовнішній став світом навколо, а не напроти мене. І це є, на 
наш погляд, абсолютна умова його виникнення. Разом з тим, із цього 
виходить і спосіб існування особистісного переживання. Людина 
втілює себе як індивідуально-неповторне соціальне ціле, як своєрідну 
тотальність своєї соціальності: „Результат її втілення є її твором”  
[1, 100]. 

Твір є тим, що робить наше життя й нашу особистість вічними. 
Причому, „твір” варто розуміти широко – це є все те, що залишає нав-
коло себе й після себе людина. Тобто, втілення являє собою творчість. 
Такої ж думки дотримується і О.Ф.Лосєв: „Антиномія свідомості й 
буття синтезується у творчість” [261, 177]. 

Отже, якщо вираження-втілення являє собою творчість, то 
останнє і є способом існування переживання, що цим втіленням 
породжується. Слід зазначити, що відносини, описані для особистості 
й зовнішнього світу, є, звичайно, такими ж по суті, але не в деталях, і 
у ставленні її до свого внутрішнього світу, що теж створюється 
особистістю. І він є винятково світом переживань, оскільки, на від-
міну від зовнішнього світу, у ньому немає нічого об’єктивного 
(зрозуміло, лише для даної особистості). Таким чином, переживання 
виникають у трьох процесах. 

По-перше, у процесі перетворення зовнішнього відстороненого 
світу в мій світ „навколо мене”. По-друге, через створення власного 
зовнішнього (лику особистості), і, по-третє, у процесі створення 
власного внутрішнього Я (індивідуація). Світ переживань, не зважа-
ючи на складність, ніколи не є хаотичним (питання особистісного 
впорядкування переживань – це окреме й фундаментальне питання, 
яке ми не будемо тут торкатися). Більше того, завдяки вираженню-
втіленню, як загальної атрибуції особистісного існування, не є 
хаотичним і світ зовнішній (мій світ, що мене огортає, а не стоїть 
навпроти). Хаос може породжувати тільки, і винятково, цивілізація, 
самому ж світу хаотичність абсолютно не властива (лише як тимча-
сова форма, з якої виникають нові структури). І людина аж ніяк не 
може жити ні в хаосі, ні біля нього, як не може переносити його і у 
внутрішньому світі. На думку М.К.Мамардашвілі, людина може 
існувати, „якщо є можливість і умова світу, що вона може розуміти, у 
якому може по-людськи діяти, за щось відповідати й щось знати. І 
світ цей є створеним” [ 285, 131]. 
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Викладене бачення природи особистісних переживань дозволяє, 
на наш погляд, визначити об’єкт психологічного дослідження. 
Зробимо кілька припущень. У свій час К.-Г.Юнг вказував, що пережи-
вання являє собою нерозривну єдність почуття й розуміння [524]. 
Але, виходячи із творчої природи цього явища, варто внести ще один 
необхідний елемент. Структура переживання може складатися із 
трьох складових – почуття, розуміння й дії. Причому, останнє являє 
собою не автоматичну, не відповідну, а вільну особистісну, тобто, 
власне, креативну дію. У цьому припущенні ми спираємося на 
теоретичну побудову Л.С.Виготського, що в одній зі своїх останніх 
робіт намітила вирішення центральної для нього проблеми – єдності 
афекту й інтелекту, саме через добудову цієї системи дією: „ступінь 
розвитку є ступінь перетворення динаміки афекту й динаміки реаль-
ної дії в динаміку мислення” [109, 252]. Нам здається, що ця структу-
ра має загальне значення для будь-яких психологічних утворень.  

Переживання належить до таких психологічних явищ, у яких в 
єдиному й миттєвому акті зливаються всі складові. Так, виникає ціліс-
ність, що надалі існує, більше не розпадаючись. Навіть ті пережи-
вання, які перестали бути актуальними, зберігаються в такому ж 
цілісному вигляді, утворюючи досвід особистості. Переживання 
презентується іншим людям і самому суб’єктові у вигляді знаку. 
Згідно з Бахтіним, „переживання не тільки може виявлятися за допо-
могою знаку... але крім цього свого виявлення назовні (для інших), 
переживання й для самого того, хто переживає, існує лише в 
знаковому матеріалі” [43, 31]. 

Знакова природа переживання може говорити лише про одне: 
особистість створює свої переживання, позначуючи відчуття. Тобто, 
ми маємо справу ще з однією специфічною формою активності. Крім 
того, це говорить також про те, що переживання в житті людини є 
специфічними психологічними засобами оволодіння власним внут-
рішнім світом, поведінкою і, зрештою, побудови вищих психічних 
функцій, а на їхній основі – складних міжфункціональних систем.  

Для розуміння сутності явища, повторимо це, дуже корисно 
вивчити його ґенезу. Нам уявляється, що витоки переживання ми 
знаходимо у враженні. 

Термін „враження” ніяк не можна назвати таким, що широко 
використовується в сучасній науковій психології. Хоча протягом її 
розвитку це поняття користувалося значно більшою повагою і увагою 
дослідників. Цікаво й те, що в життєвій мові людей, в галузі худож-
ньої творчості особливо, поняття „враження” вживається дуже часто і 
дуже точно, навіть, тонко. За кожним поняттям, як відомо, лежить 



 328

абсолютно чітко окреслена частина реальності. Іноді наука, дослі-
дивши ретельно якусь реальність і уточнивши її параметри, може 
змінити звичний термін на такий, що більш точно і чітко описує 
досліджене вже явище, і це є цілком виправданим і закономірним. 
Іноді виникають синоніми, які підсилюють певні сторони (нюанси) 
даного явища. Але в даному випадку ні того, ні іншого з психологією 
не сталося (адже серйозно ніяк не можна згодитись, що терміни 
„враження”, „відчуття”, „переживання” – є синонімами). Сталося 
більш сумне – наука просто відмовилась помічати ту реальність, яка 
описується терміном „враження”. І коли в соціальній психології ши-
роко використовується сполучення „перше враження” – ми лише 
інтуїтивно-житейськи розуміємо, про що йдеться. І це, нібито й 
нічого, але ж мова про науку, а не про житейську інтуїцію. І як би ми 
не говорили, даним терміном означається виключно і суто психічна 
реальність, яку не зведеш ні до фізіології, ні до „чистих феноменів 
свідомості”. 

Щоправда, свого часу Л.І.Божович приділила багато уваги 
даному явищу в контексті вивчення онтогенетичних закономірностей 
розвитку особистості [60]. У її концепції потреба дитини у нових вра-
женнях навіть визначалася як первинний, вихідний чинник онтоге-
незу. Проте саме явище в цій теорії не вивчалося, а швидше прийма-
лося як дещо очевидне. Фактично ж воно ототожнювалось з 
відчуттям. 

Іноді подібний термін вживають у контексті вивчення пам’яті 
(російське – „запечатление”), де також враження саме не розгляда-
ється, власне, як психічне явище: обмежуються посиланнями на 
„теорію слідів пам’яті”. В цілому ж, у психології поняття „враження” 
якось… не приживається. Чи означає, однак, це, що явище, яке 
„вхоплюється” даним словом, не існує? Здається, на це питання кожна 
нормальна людина відповість легко, точно й невимушено: звичайно, 
існує, і, звичайно, воно – не те саме, що відчуття, образ, переживання, 
емоція тощо. До речі, за найсучаснішою некласичною і постнекла-
сичною методологією, цієї відповіді виявляється цілком достатньо, 
щоб визнати враження таким явищем, яке існує об’єктивно. Що є 
цілком вірним в принципі! 

Слід також додати, що термін „враження” доволі широко вико-
ристовується в практичній психології і психотерапії, особливо, у 
екзистенційному напрямі. Однак і тут, як буде показано, наукова 
невизначеність відіграє свою негативну роль. 

Нам здається, що причини „нелюбові” сучасної психології до 
поняття „враження” (а отже – і до відповідного психічного явища), 
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насправді, дуже проста і не виходить з меж загальної схильності до 
редукції. Адже явище враження, якщо вірити власному досвіду і 
досвіду інших (а як йому не вірити?), не попадає в класифіковану і 
розкладену на елементи картину психіки, що існує в сучасній науці. 
Зрозуміло, що воно відноситься до пізнавальної сфери, причому, 
найбільш примітивних її відділів, оскільки є безпосереднім (звичайно, 
термін „примітивний” ми вживаємо тут з огляду на уявлення сучасної 
психології). Але в той же час, зрозуміло й те, що враження карди-
нально відрізняється від відчуття і сприймання, оскільки передбачає 
цілісність відображення та, водночас, і певний особистісний відгук на 
нього. Тобто, в ньому з’єднуються пізнавальні процеси, емоційність, 
чутливість, інші особистісні компоненти. Виходить, що на первинно-
низькому рівні функціонування психіки ми раптово і неочікувано 
зустрілись зі складно структурованою, хоча й примітивною (?) 
цілісністю. Саме до цієї зустрічі, нам здається, і виявилась неготовою 
сучасна психологія. 

Зазвичай, враження розуміють як загальний результат впливу на 
людину певного складного явища. В словнику С.І.Ожегова, враження 
визначається, як „слід, залишений в свідомості, в душевному житті 
чимось сприйнятим” [330, 87]. В етимологічному словнику зазначено, 
що слово „враження” „являє собою словоутворювальний переклад 
французького слова impression „враження”, буквально, „втискування” 
[493, 70]. Отже враження буквально означає „втискування”, „вкарбу-
вання”, залишення сліду. Українське „враження” теж має первинне 
значення залишення глибокого, іноді, травмуючого сліду (вразити 
ворога). „Психологічний словник”, виданий в Україні 1982 року, 
визначає враження, як „чуттєві образи з яскраво вираженим емоцій-
ним відтінком …враження несуть у собі не лише пізнавальну інфор-
мацію, а й мають певний емоційний відтінок” [383, 31]. Якщо, на 
рівні термінів, порівняти українське – „враження”, російське – 
„впечатление” та французьке – „impression”, можна віднайти певні 
нюанси. Так, російське слово, на наш погляд, більшою мірою акцен-
тує явище зовнішнього значного впливу („в-печатать”), українське 
підкреслює емоційний момент, а французьке тяжіє до виокремлення 
„свого внутрішнього” (саме на цьому тяжінні, відзначимо попередньо, 
вибудовано французький імпресіонізм у живопису). 

Тож перше, що можна відзначити: враження як психічне явище є 
результатом дії інтегрованого сенсорно-перцептивного процесу. Це – 
одна сторона даного феномену, відкрита зовнішньому впливу. 
Наголосимо, що йдеться саме про інтегрований і єдиний в цьому 
об’єднанні процес, який у такому вигляді не має відповідної назви. 
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Адже враження є результатом дії на людину складного явища (і це 
споріднює його зі сприйманням), хоча, з іншого боку, не можна ніяк 
погодитися з тим, що воно являє собою образ. Воно взагалі ніколи не 
є модально-визначеною цілісністю хоча, з іншого боку, є достатньо 
сталим (принаймні, як саме враження). 

 Інша сторона цього явища виявляється пов’язаною з суто внут-
рішнім, суб’єктивним. Адже далеко не кожний складний подразник 
викликає враження, і це залежить не від його параметрів (просте 
збільшення інтенсивності-контрастності, наприклад, може викликати 
більш інтенсивне відчуття, але не сприяти появі власне враження). 
Враження виникне, якщо подразник якимось чином зустрінеться, 
співпаде з особистісними і емоційними спрямуваннями даної людини 
і, тим самим, актуалізує її активність назустріч. Таким чином, вражен-
ня можна визначити як складне психічне утворення, результат 
зустрічі трьох процесів, локалізований в даному просторі і часі. Ці 
процеси – вплив подразника, дія інтегрованого сенсорно-перцептив-
ного процесу та особистісно-емоційний відгук. Саме цим визнача-
ється змістовне багатство і складність цього „примітивного”, за мір-
ками сучасної науки, явище. Про таке гарно і точно сказав С.Л.Рубін-
штейн: „Предмет чуттєвого пізнання – найбільш багате існуюче в 
його одиничності, нескінченності, чуттєве пізнання предмету – 
найбільш бідне (за визначенням), однак найфундаментальніше, 
оскільки в ньому полягає пізнання існуючого, пізнання як реальне 
свідчення існування предмету пізнання” [405, 334]. Можна лише 
додати – і свідчення існування його суб’єкту. У враженні, якраз і 
зливаються (дуже своєрідно) ці сторони існуючого. Дуже важливо 
відзначити тут, що дія психічних складових на етапі формування 
враження не може бути штучно викликана суб’єктом і не контро-
люється свідомістю. І це ще раз говорить про дійсну первинність 
враження, його безпосередність і цілковиту мимовільність. Більше 
того, свідомість, воля і не повинні приймати участь у процесі 
отримання враження в його, так би мовити, чистому, первинному, 
безпосередньому вигляді. В протилежному випадку буде йтися вже 
про зовсім інший процес. Це можна формулювати жорсткіше – 
втручання свідомості у враження руйнує його як таке. Саме з цим 
пов’язана методична складність – ми, виявляється, не можемо вив-
чати враження, оскільки воно, практично, не експлікується. А якщо й 
експлікується (коли я, наприклад, хочу „поділитися враженнями”), то 
в цьому процесі неминуче і остаточно змінюється, перетворюючись у 
своє інше. Дійсно, те, про що ми можемо дізнатися відносно „чистих” 
вражень, вкладається в характеристики, притаманні відчуттям. 
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Головним чином, це показники інтенсивності: про враження можна 
сказати, що воно сильне, слабке, яскраве; іноді – первинні метафори – 
важке, цікаве, приємне, жорстке тощо. Але його не можна описати як 
суто враження. Спроба описати, розібратися у власному враженні 
означає роботу з ним, проникнення в нього, „втягування” його у 
лексико-семантичні структури свідомості, означення і наділення 
власним особистісним смислом. Зазначимо, що важливою психологіч-
ною характеристикою враження є його постійна відкритість до цієї 
внутрішньої роботи. І відзначимо, також, що тут зосереджуються 
дуже гострі проблеми психологічного самопочуття людини. Все це – 
динамічні аспекти існування враження у внутрішньому світі людини, 
взаємодія з ним. Слід, однак, спеціально виокремити суто методичну 
проблему, яка загострюється тим, що враження не лише не можуть 
бути експліковані, але вони, фактично, не підлягають пізнанню і в 
процесі самоспостереження. Тут слід повернутися до історії. 
С.Л.Франк зазначав: „Для звичайної позиції психології і самоспосте-
реження є зовнішнім спостереженням в тому сенсі, що це є 
спостереження явищ як об’єктів, що протистоять спостерігачу і ніби 
відчуджені від нього… його предметом може бути лише те, що 
взагалі може відчуджуватися від суб’єкта – розрізнені, відірвані від 
живого центру одиничні явища душевного життя, ніби відірвані 
листки дерева життя, що позбавлені внутрішнього зв’язку з його 
корінням” [467, 285]. Таким „листочком” може бути якийсь параметр 
відчуття, поодинокий образ (швидше – схема), але ним не може бути, 
просто за визначенням, цілісне враження в силу його цілісної 
укоріненості одночасно як в зовнішньому, так і у внутрішньому світі 
людини. Тим більше, що природа враження плинна і рухлива, і існує 
воно не стільки в просторі (що взагалі проблематично), скільки в часі. 
З цього приводу інший російський психолог і філософ Л.М.Лопатін 
висловив цікаві думки, які варті того, щоб їх розглянути. Розвиваючи 
тезу щодо часового виміру психічних явищ, вчений приходить до 
висновку: „теперішнє неухильно переходить в минуле, і, отже, на 
ньому не можна зосередитись як на такому: будь-який психічний 
факт, яким би нескладним і короткоплинним він не був, обов’язково 
має деяку тривалість і, таким чином, для нашої свідомості в ньому 
обов’язково дані разом з теперішнім змістом і його моменти, що вже 
пройшли” [259, 226]. М.К.Мамардашвілі сказав про це коротше і 
гостріше: свідомість це є те, що „завжди вже сталося” [285]. Тож, 
коли ми, здавалося б, фіксуємо свідомість на враженні, насправді 
можемо ухопити не його, а лише слід, що воно залишило після себе. І 
з цього боку, говорити про спробу пізнання змісту враження немає 
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сенсу. Крім того, важлива думка Л.М.Лопатіна полягає в тому, що 
„психічні події, за умови уваги до них з нашого боку, протікають 
зовсім інакше, ніж тоді, коли такої уваги немає” [259, 227]. Здавалося 
б, цілковита очевидність цієї думки не може викликати особливих 
роздумів – її треба просто прийняти і …покласти десь на саме дно 
портфеля та й забути (як це і зроблено). Насправді, нам здається, тут 
цілий оберемок найрізноманітніших висновків. Одне тільки – наша 
увага до психічної події робить її іншою: то що ж ми тоді знаємо про 
цю подію як таку – зовсім нічого? Нам здається, актуальним для 
сьогодення є інший бік справи. Л.М.Лопатін ніби знаходиться внутрі 
сучасного психотерапевтичного буму і серйозно попереджає – 
занадте акцентування, деміургізація усвідомлення – змінює, спрощує, 
руйнує природну різнобарвність внутрішнього світу. Вона його не 
просто змінює – спрощує: „викривляючий і роз’їдаючий вплив 
рефлексії на найбільш прості і природні почуття являють собою факт, 
надто гарно відомий в історії культури” [259, 228]. 

Нам здається, що наведених думок старих розумних філософів 
цілком достатньо, щоб зрозуміти: дуже низький рівень сучасної 
наукової психології не дозволяє науково достовірно вивчати таке 
явище як враження. Звісно, якщо говорити саме про це явище, а не 
про якісь його сурогати у вигляді „оповідей про враження”, „малюн-
ків вражень” і схожих сентенцій. 

І все ж, ми знаємо, що враження існують реально, що вони різні і 
змінювані. І це – безпосереднє знання, якого у психології насправді і 
зараз набагато більше, ніж так званого опосередковано-наукового. І 
мабуть є сенс придивитися до цієї безпосередньості (як це роблять, 
скажімо у сучасній квантовій фізиці), і зрозуміти, що вона дає нам 
реальні факти, і, до речі згадати С.Л.Рубінштейна, з приводу того, чи 
там ми шукаємо, коли думаємо, що найцікавіше і найсуттєвіше знахо-
диться за явищем? Нагадаємо, що пошук „за явищем” вважається 
мало не догмою вітчизняної психології [130]. „Насправді, – писав 
С.Л.Рубінштейн, – сутність не за „поверхнею” явищ, але сутність в 
явищах, суттєве в них, а не за ними (або під ними)” [405, 305]. І отже, 
сутність можна краще ухопити, якщо не шукати її за явищем (як весь 
час, з дивною впертістю робить психологія), а навчитись спокійно і 
уважно, зі знанням справи спостерігати і вивчати („споглядати”, – 
говорить С.Л.Рубінштейн) саме явище. Чому краще? Тому що в 
даному випадку сутність не придумаєш, як придумуємо її ми в 
більшості випадків, і часто – доволі незграбно та безвідповідально. 

Отже, такого типу явища, яким є враження, не можна пізнати 
опосередковано, не можна описати й знайти сутність їх десь за ними. 
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Це гарно розумів Г.І.Чєлпанов, який інтерпретував це розуміння в 
галузь методу дослідження (дивно, описи Чєлпановим так званого 
„аналітичного методу” створюють повне враження, що він розвиває 
унікальне бачення С.Л.Рубінштейном співвідношення сутності і 
явища стосовно психології. Хоча робота „Людина і світ” написана 
через багато років після смерті Г.І.Чєлпанова). Сутність думки 
Г.І.Чєлпанова, на наш погляд, полягає в наступному. Існує велика 
кількість цілком достовірних даних щодо психічного, які є 
„абсолютно і на всі часи вірними”, хоча й отримані вони зовсім не за 
допомогою об’єктивно-експериментальних процедур. Більше того ці 
дані „назавжди зберігають своє значення, навіть в тому випадку, якщо 
об’єктивно-експериментальні методи дослідження досягнуть най-
більш пишного розквіту” [495, 340]. Всим зрозуміло, про які дані 
йдеться, і тут нема чого сперечатися. Але Г.І.Чєлпанов досліджує, як, 
в який спосіб отримуються ці дані і переконливо доводить, що цей 
спосіб (він назвав його „аналітичний метод”) цілком можна вважати 
науковим. Абсолютно вірно виходячи з положення, яке повною мірою 
схоже з тезою С.Л.Рубінштейна, про те що сутність психічного явища 
знаходиться в самому явищі, Чєлпанов показує те, що власне, кожен 
про себе знає й так: у внутрішньому спогляданні, „в особливих ви-
падках” ми можемо „угледіти” (рос. – „усмотреть”, – термін Г.І.Чєл-
панова) сутність цих явищ і, головне, зафіксувати їх відношення, рух, 
перехід в інші… Зазначимо, до речі, що широко цитуючи Гуссерля, 
Чєлпанов все ж більш обережний і точний: Гуссерль, як відомо, 
вважав, що в психічному „сутність і явище – це одне й те саме”, що 
справедливо критикується як один з найслабших пунктів його 
феноменології. Важливий штрих методу: „цей вид пізнання має безу-
мовну достовірність… тут нема сумніву щодо достовірності, реаль-
ності самих явищ, і є змога безпосередньо розглянути їх внутрішні 
відношення” [495, 345]. Інший момент – явище може бути досліджене 
в такий спосіб, якщо воно дійсно „несе в собі сутність явища… лише 
це може призвести до отримання достовірних положень” [495, 348]. 
Це виявляється можливим не завжди, а в особливих випадках: „Тому 
задача психолога, який застосовує аналітичний метод, полягає саме в 
знаходженні таких випадків. Ці випадки або просто існують в нашій 
свідомості, або вони створюються за допомогою уяви. Психолог 
повинен мати особливо живу уяву, щоб бути в змозі створювати такі 
випадки, які б могли слугувати для застосування аналітичного методу 
в психології” [495, 349]. Наскільки нам відомо, ці концептуальні 
думки Г.І.Чєлпанова ніколи серйозно не аналізувалися у вітчизняній 
психології. Лише огульно критикувалися – спочатку за ідеалізм, потім 
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за перебільшення значення методу самоспостереження. А водночас, 
про що, власне йдеться? Просто, про безліч психологічних фактів, 
цілком достовірних і тому – об’єктивних, отриманих кожним з нас 
шляхом безпосереднього споглядання власних психічних явищ. Це 
виявляється цілком можливим. Чєлпанов пише: „не умоспоглядальне, 
а безпосереднє углядання в психічних явищах сутності цілком 
тотожне з тим, що ми називаємо безпосереднім сприйняттям при 
спогляданні явищ природи” [495, 351] (можна за бажанням ще раз 
перечитати думку С.Л.Рубінштейна). 

Тож звідки ми знаємо про свої враження і про те, які вони (адже 
ці дані не може нам надати наукова об’єктивно-експериментальна 
психологія), – тепер стає зрозумілим. Але важливіше інше. Враження 
виявляється саме тим „випадком” Чєлпанова, який треба „шукати” і 
використовувати для отримання за допомогою абсолютно суб’єктив-
ного „аналітичного методу”, абсолютно об’єктивної інформації. Вони 
– „той випадок” з двох основних причин: по-перше, враження є 
складно структурованою цілісністю, своєрідною „точкою сходження” 
всієї особистості і отже, за визначенням, „несуть в собі сутність”. А 
по-друге – вони плинні, вони минають, переходячи у щось інше. І от 
саме цей пункт переходу, співвідношення, є найбільш суттєвим. Уява 
психолога-дослідника потрібна тут зовсім не для того, щоб уявити 
собі чуже враження (дуже примітивне, хоч і популярне, на жаль, 
розуміння), а щоб, спираючись на свій власний, цілком достовірно-
об’єктивний досвід, уявити подальший рух враження, і вибудувати 
дослідницьку ситуацію таким чином, щоб досліджуваний міг свідомо 
відстежувати цей рух, „углядаючи” суттєві моменти переходу і 
повідомляти про них. Таким чином, можливо, ми й зможемо розкрити 
зміст вражень (принаймні, вірогідність збільшується, порівняно із 
комбінуванням експериментальними схемами). 

Ми зможемо зупинитись тут лише на схематичному відтворенні 
можливих рухів вражень, які уявлені психологами (таку процедуру 
ще Ф.Гете назвав „методом точної уяви”). 

Вперше на це звернув увагу ще М.Я.Грот, який оперував саме 
терміном „враження” в своїй концептуальній побудові змістовної 
динаміки психіки (концепція „психічного оберту” [142]). Власне, 
повний „оберт” уявлявся М.Я.Гроту таким чином: на „психічний 
організм” діють подразники, що призводять до появи „зовнішніх 
вражень”. Далі відбувається обробка цих зовнішніх вражень і 
перетворення їх на „внутрішні враження”. Останні викликають те, що 
автор називає „внутрішній рух”, який переходить у „зовнішній рух 
організму назустріч предмету”, який викликав враження [142, 91]. 
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Першій ланці, за М.Я.Гротом, відповідає „момент зовнішньої чутли-
вості” (власне, відчуття і враження), другій ланці – „момент внутріш-
ньої чутливості” (почуття, чуття, емоції), третій – „суб’єктивна 
діяльність” (прагнення) і четвертій – „об’єктивна діяльність” (рухи і 
дії) [142, 93]. Нас тут цікавить, головним чином, перехід від зовнішніх 
вражень до внутрішніх. Оскільки останні – безумовно усвідомлю-
ються, виступають мотивантами дій – йдеться про суттєвий процес 
вбудовування вражень у внутрішній світ людини шляхом особливого 
процесу їх структурування. Грот не пояснює змісту цього процесу (і 
чекати цього від нього було б неправильно), обмежуючись конста-
тацією перетворення одних структур в інші. Зараз можна говорити 
про те, що саме відбувається: враження пере-живаються людиною 
(перетворюються на „своє-живе”), набуваючи статусу складової 
структури внутрішнього світу. І водночас, вони при цьому перестають 
існувати як враження. Переживання вражень, в такому його розу-
мінні, є не лише усвідомленням: процес вимагає цілісної інтринсивно-
мотивованої особистісної активності і діалогічності (зовнішньої або 
внутрішньої), адже лише у висловлюванні, в тому числі і собі самому) 
формується переживання (М.Бахтін). Цей процес переходу враження 
у переживання дуже активно досліджується і „проробляється” у 
сучасній екзистенційно-орієнтованій психотерапії (особливо 
А.Ленгле [271]). Ми не можемо зупинятися тут на його ретельному 
аналізі, але зазначимо, що переживання вражень є необхідним актом, 
що зумовлює психічне здоров’я людини (людина звільнюється від 
тиску і залежності від „не зовсім своїх” вражень, опановує їх). 

 Але враження можуть і не пережитися, залишаючись, у своєму 
первинно-частково-об’єктивному і одночасно, гостро-емоційному 
вигляді, у царині безсвідомого. Яскравим прикладом їх подальшої 
долі в цьому випадку є феномен посттравматичного стресового 
синдрому. 

 Зазначимо ще лише одне: процес переживання вражень (актив-
ного переходу, перероблення вражень у переживання) цікавий для 
психолога тим, що саме (і тільки) в ньому є можливість дослідити 
враження. Це пов’язано, головним чином, з тим, що переживання (як 
процес переводу в своє-живе) передбачає, як вказувалось, наявність 
враження. З іншого боку, враження є тим аспектом, який дозволяє 
дуже широко і плідно залучати до вивчення вражень матеріал 
художньої творчості. 

Експериментальна модель психологічного дослідження особис-
тісних переживань може бути такою. Необхідно створити умови 
прояву творчої активності людини та її виражень-втілень. Сама 
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експериментальна ситуація може моделювати „світ навколо мене”, у 
який можна „увійти” і здійснити вільні (креативні) дії. Ситуація 
повинна бути розгорнутою, тобто, являти собою специфічну 
модифікацію генетико-моделюючого методу. Фіксувати переживання 
необхідно не за самозвітами, а винятково опосередковано, установлю-
ючи їхні контури й зміст у специфічних продуктах і процесах 
творчого вираження. Експерименти, які зараз проводяться, можуть 
дати відповідь про психологічну природу особистісних переживань, 
підтвердивши, уточнивши, або відхиливши викладені припущення. 

У цілому, проблематика переживання в контексті дослідження 
становлення особистості могла б бути експлікована у висловлюванні 
„переживання потреби” або, якщо звернутися до описаного тут дос-
лідження естетичного переживання, „переживання прекрасного”. 
Розглянемо ці експлікації послідовно. 

За С.Д.Максименко [278], нужда, як унікальний інтенціонально-
інформаційне джерело та носій життя, психіки, може пізнати себе 
саму, ставши фактом моєї особистості (мого досвіду, життя). Вона 
сама створює у своєму вічному і постійно ускладненому русі, ту 
структуру, той вузлик, що здатний не тільки про неї довідатися, але – 
її прийняти й нести далі, але вже сам, суб’єктно. Отже, повинен 
виникнути Я як втілення нужди двох люблячих людей одне в одному 
і в мені – майбутньому, щоб зуміти спинитися, піднятися і – пере-
класти те, що мене породило. Це і є дійсна трансценденція. Пережити 
нужду як джерело і силу свого життя – не те ж саме, що усвідомити її. 
Пережити – це не тільки пізнати й зрозуміти, але й відчути, 
відкритися, прийняти й змінитися; з іншого боку, пережити нужду не 
те ж саме, що пережити інтенціональне явище (потреба, мотив, ціль 
etc), хоча психологічний механізм скрізь однаковий. Ми дійсно 
переживаємо нужду, коли жити стає неможливо, але... дуже, вкрай 
необхідно, і ми піднімаємося, відновлюємося, живемо... І ми пережи-
ваємо її досить рідко, хоча це переживання повертається. Для 
генетичної психології особистості процес виникнення, розподілу, 
зміни, припинення, нового виникнення переживання потреби – 
відкриває дуже багато. Насамперед, хоча нужда є, повторимо, універ-
сальним джерелом-носієм будь-якого життя (всього життя!), пережи-
ти її як таку може тільки людина, і стає зрозумілим важливе – 
переживання передбачає особистість (хто переживає). Різниця між 
відчуттям і переживанням саме проходить по цьому вододілу – 
відчуття є відображена реальність, а переживання – перетворена і 
така, що стала моєю реальністю. Переживання нужди не даремно 
виникає в кризові, переломні моменти – я вже не можу існувати 
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просто як об’єкт її втілення, я або взагалі припиняю існування, або, 
відкрившись, прийнявши її і ступнувши до неї назустріч, переживаю 
її. Тим самим роблячи своєю (собою), стаючи іншим. І вона, нужда, 
на коротку мить стане об’єктом мого переживання (переведення 
мною її у своє – живе), а потім – ми станемо одним, але я про це вже 
буду знати.          

Отже, необхідний об’єкт (що переживається), але це – особли-
вий об’єкт, тому що переживати його я зможу лише в тому випадку, 
якщо він ще до цього, споконвічно й потенційно буде існувати в 
якомусь відношенні до мене. Нужда повинна, якщо хочемо, „мати 
потребу в переживанні” і тільки у випадку, якщо в ній є така якість, її 
взагалі зможе хтось колись пережити. Так само й „прекрасне” 
повинно мати якісь атрибутивні характеристики, що означають його 
„прагнення” бути пережитим (це дуже сильно акцентував у свій час 
В.Л.Соловйов). Отже, я зможу пережити тільки те й того, хто вже 
початково якимось чином призначено входить у моє життя. І, 
нарешті, що значить „пережити”, що є сам цей процес?.. Насамперед, 
це саме процес, а не акт – це розподіл. Лише відчути (тобто – 
відобразити) можна миттєво, переживання обов'язково триває. І в цей 
час я його означую й пізнаю, відкриваю й відкриваюся, змінюю й 
змінююся, і це і є створення мною свого внутрішнього світу, себе. 
Загалом, це процес взаємодії: зустріч (висока емоційність, напруга) – 
вивчення (внутрішня робота) – звикання (введення у внутрішній світ, 
структурування) – переведення в досвід (згасання, втрата актуаль-
ності) – нова зустріч. 

І саме звідси – „нужда в переживанні”, коли пережита мною 
один раз нужда трансформується і „на ній” з’являється новий вектор – 
„їй” теж потрібні тепер переживання. Не слід це плутати з потребами 
у враженнях, відчуттях ті ін., адже моя нужда в переживанні це, 
насправді, нужда в діяльності зі створення й розвитку самого себе, це 
є шлях саморозвитку мене як особистості. 

Унікальну роль в житті і розвитку переживання відіграє вира-
ження, зокрема, висловлювання. Доцільність і сутність вивчення 
психологічного аспекту мовленнєвих феноменів людської активності 
з метою дослідження тих чи інших психологічних явищ, яскраво 
доводить О.Ф.Бондаренко. Він пише: „Вся сфера безмежної мовної 
практики – від дитячого словоутворення до творчості поета-новатора, 
від професійного жаргону до студентського сленгу – являє собою 
ніби неперервний емпіричний експеримент” [65, 58]. Визначаючи 
авторську методологічну позицію дослідження психологічних 
аспектів спілкування, О.Ф.Бондаренко встановлює феноменологічну 
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сутність акту спілкування, доводить його складно-структурованний 
цілісний характер та аргументує можливість і необхідність 
використання власне експериментального методу в царині мови для 
„виходу” на психологічні особливості свідомості. Свої завдання автор 
вбачає в тому, щоб „використовувати” всі переваги експеримен-
тальних досліджень саме при вивченні нерозривно зв’язаних з мовою 
феноменів, зокрема и перш за все, психологічних і психічних” [65, 
60]. Слід, на думку автора, не обмежуватися вивченням умовної, 
штучно створеної мовної дійсності, а „ширше застосовувати природ-
ній експеримент, долаючи традиційну описовість” [65, 60]. Зверта-
ється увага, також на необхідність особливої обережності і точності 
при проведенні експерименту в даній галузі, з огляду на унікально-
специфічні взаємозв’язки, що існують між лінгвістичною та психо-
логічною реальностями суб’єкта. 

Розглянувши ці особливості застосування експерименту „в дос-
лідженні опредметнених за допомогою лінгвістичних засобів психо-
логічних явищ”, автор тим самим вибудовує „методологічне підгрун-
тя експериментального дослідження спілкування, в якому мовний, 
мовленнєвий матеріал виступає передумовою проникнення у власне 
психологічну специфіку явищ” [65, 60]. Дійсною змістовною „одини-
цею” мови О.Ф.Бондаренко вважає висловлювання: „Об’єднуючи в 
собі предикацію, сигнифікацію і комунікацію – три базисні функції, 
необхідні і достатні для здійсненя психосоціальної дії, висловлювання 
є одночасно інструментом ауто- і гетеровпливу, дослідницька 
цінність якого полягає в могутньому потенціалі можливостей, який є 
значущим для різних наук” [65, 60-61].    

Насправді, висловлювання містить в собі всі необхідні переду-
мови для здійснення дії, воно, власне й є психосоціальною дією, 
причому такою, що має виражену особистісну природу і, з іншого 
боку, являє складне інтегроване утворення всіх людських особистіс-
но-персоніфікованих явищ. Численні психолінгвістичні і психологічні 
дослідження феномену висловлювання дозволяють вважати його не 
лише „одиницею” мови, але і фактично, одиницею внутрішнього світу 
людини. Покажемо це докладніше. 

Фактично вибудовуючи методологію практичної психології 
(„соціальної психотерапії особистості”), О.Ф.Бондаренко справедливо 
наголошує на неможливості психолога-практика реалізувати об’єктну 
позицію, що зумовлена ідеологією природничо-наукового пізнання, 
яка йде ще від Ф.Бекона. Адже, за визначенням, основним предметом 
діяльності практичного психолога є „внутрішній світ” особистості, 
тобто особистісне „я”, яке дане людині в її переживанні” [65, 44]. 
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Вважаючи переживання „вихідною одиницею” аналізу, О.Ф.Бон-
даренко розгортає власне теоретичне концептуальне бачення даного 
феномену. Розглянемо цю концепцію докладно, оскільки вона, на наш 
погляд, відзначається прогностичністю і чи не найбільшою логічною 
виваженістю у порівнянні з безліччю інших уявлень про дане явище. 
Автор формулює ряд висловлювань, що дозволяє йому окреслити 
контури переживання як психічного явища. Зазначається, що „пере-
живання є цілісний акт співвіднесення себе зі світом” [65, 44]. 
Істотним і показовим тут є вживання слова „акт”, що одразу і дуже 
чітко визначає той факт, що переживання створюється самою особис-
тістю як вільна внутрішньо детермінована акція . 

В традиції психологічної теорії діяльності антитеза „акція-
реація” („активність-реактивність”) є дуже сильною методологемою: 
активність тлумачиться як вияв власної інтенціональності суто психо-
логічною за своєю природою, натомість ре-активність розглядається 
як „акція у відповідь” – тобто, реагування на подразнення ззовні (в 
тому числі і зі власного біологічно-тілесного) (С.Д.Смірнов [426], 
Ю.Б.Гіппенрейтер [137]). Таким чином, переживання, як вважає 
О.Ф.Бондаренко ( і ми цілком згодні з цим) не є реакцією: якщо йому 
і передував зовнішній стимул, воно, однаково, не виникає миттєво як 
відповідь, а інтринсивно мотивується і створюється самою людиною. 
З іншого боку, фактичне визначення „переживання є акт” означає що 
автор бачить змістовну природу переживання як плинно-динамічно, 
адже „акт”, „акція” – це динамізм, рух, який розпочинається, триває і 
завершується, тяжіючи до вираження. Уявляється, що тут дуже вірно і 
глибоко ухоплена ідея потоку-плину, і в той же час автор вдається не 
звести цей плин лише до динаміки, облишивши його будь-якого 
змісту, структурності (С.Л.Рубінштейн саме за такий „гріх” крити-
кував теорію відношень В.М.М’ясіщева, говорячи, що неправильно 
все в психології тлумачити тільки як рух, не розглядаючи сталості, 
структурності, змістовності. Хоча причина з цього приводу саме у 
М’ясіщева, з нашої точки зори була дещо тенденційною). У всякому 
разі, вживання терміну „цілісність” можна тлумачити саме як розу-
міння того, що в переживанні представлена цілісна особистість і саме 
тому воно – цілісний акт. Ми вважаємо, що переживання і слід 
розуміти як акт, що „втягує” в себе, інтегрує в собі весь внутрішній 
світ людини, що виявляється тут у змінено-концентрованому, але 
цілісному вигляді плинної структурованої форми, створеної і створю-
ваною самою людиною. В цьому сенсі, безумовно, найбільш продук-
тивним є вивчення генези переживання, особливо „точок” виник-
нення і зникнення, що буде потребує спеціального аналізу. Нам 
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здається, що проаналізовані центральні категорії, що їх вживає 
О.Ф.Бондаренко для виявлення свого розуміння переживання дійсно 
суттєво визначають простір існування даного явища. (До речі, це 
доволі чітко зафіксовано в масовому повсякденному досвіді. Коли ми 
говоримо людині: „Не переживай”, то, власне, маємо на увазі, що її 
активність (акція) продукування цілісно-особистісного переживання є 
непродуктивною. Шкідливою, виснажливою і такою, що не відповідає 
значущості того, що відбувається і з приводу чого переживання 
власне і розгортається. Тобто ми говоримо їй не про її реакції, не про 
її емоції, а про її внутрішню креативну діяльність – „акцію”. Нарешті, 
є сенс говорити про спрямування цієї унікальної акції – переживання. 
На думку О.Ф.Бондаренка, вона спрямована на „співвіднесення себе 
зі світом”. На нашу думку це суттєве зауваження, в я кому підкрес-
люється кардинальної важливості факт: щоб співвіднести себе зі 
світом, необхідно бути в змозі „дистанціюватися” (термін В.Франкла) 
від світу, і від себе. Дистанціюватися, повторимось, не означає відсто-
ронитися, а означає увійти в відношення (побудувати відношення) і зі 
світом, і з собою – своїм внутрішнім світом. Ми бачимо, що в 
переживанні, як його розуміє О.Ф.Бондаренко об’єднуються три 
фундаментальні інстанції (три представництва буття) – світ, мій 
внутрішній світ, Я (така ж структура „вибудовується” в концепту-
альній парадигмі В.Франкла). І стає зрозуміло, що в цій площині 
аналізу переживання може бути різним в залежності від того, який 
зміст буде актуалізовуватись і фактично складати цю акцію. Пере-
живання може бути смисловідкриваючим, „смисловичерпуючим”, 
якщо воно грунтуватиметься на діалогічно-суб’єктивних засадах у 
відношенні з „обома світами”; актуалізувати совість (духовність) мого 
„Я”. Але воно може бути і іншим – потребово-прагматичним, 
невротичним, інфантильним, якщо будуть інші відношення та акту-
алізуються відповідні психічні компоненти досвіду і „Я”. Власне, про 
це пише О.Ф.Бондаренко: „Переживання є вихідний момент особис-
тісного буття, передумова і водночас умова його (особистісного 
буття) розгортання – від простого самовідчуття до більш високих і 
значущих рівнів відображення світу” [65, 44]. Далі автор говорить, що 
умовою розгортання „первинного переживання і трансформування 
його у власне людські прояви особистісного, духовного життя” [65, 
44-45] є особливі спрямовуючи тенденції (сили), у вигляді яких 
можуть виступати „соціокультурні утворення – соціальні значення 
(„ідеологеми”). 

Отже розвиток переживання, його насичення особистісно-
духовним змістом тут пов’язується із засвоєнням соціальних значень. 
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Це – один аспект проблеми. Автор уявляє механізм даного явища 
складним, і ми б сказали, двохступеневим. Автор пише: „ці соціальні 
значення, що існують в індивідуальній свідомості у вигляді уявлень 
(чуттєвих образів) або словесних формул, інтеріорізуючись, перетво-
рюються в джерело особистісної ідеономії, тобто індивідуальної 
системи породження соціально заданих і особистісно санкціонованих 
сенсів” [65, 44-45]. Зрозуміла, на перший погляд думка, виявляється 
доволі проблемною через вживання терміну „інтеріоризація”. Якщо 
значення вже існують у певному вигляді в індивідуальній свідомості, 
то що може означати їхня подальша інтеріорізація (смисл фрази 
автора, нам здається, полягає в цій „подальшості”)? Але це ще не 
особистісні сенси, а соціально-придатні і „особистісно-санкціо-
новані”. Джерелом власне особистісного смислогенезу на думку 
О.Ф.Бондаренка „є персоналізовані, тобто у вищій мірі індивідуа-
лізовані в процесі глибокого особистісного переживання значення” 
[65, 45]. Термінологічна пара „переживання – сенс” виявляється в 
концепції автора дуже продуктивною і змістовно насиченою. Фак-
тично вся робота, як ми її бачимо, присвячена ретельній розробці 
цього категоріального тандему. Автор сам демонструє цю зв’язку, 
зауважуючи: „Сенс, виступаючи як трансформоване в процесі проана-
лізованого переживання значення, сам перетворюється в джерело 
особистісних переживань, які визначають вже не організмічну віталь-
ність як на рівні переживання – стану, і не ідеологічну приналежність 
до соціуму в силу інтеріорізації ідеологем, а особистісний неповтор-
ний спосіб буття „Я”, його заданість життю, тобто долю” [65, 44-45]. 
Отже переживання виступає не лише як цілісний акт, але й як процес, 
формою існування якого є розвиток співвіднесення людиною самої 
себе зі світом. В цьому процесі можуть актуалізуватися (за певних 
умов) духовні основи особистісного буття, і тоді переживання стає 
вершинним, таким, що дозволяє людині відкрити сенс (термін 
„вершинне переживання” – один із центральних в теорії А.Маслоу, і 
його вживання тут є, на наш погляд, доречним) і далі згідно думки 
О.Ф.Бондаренка, відкритий людиною сенс знову таки переживається, 
що своєрідно продовжує розвиток внутрішнього світу особистості 
виводячи людину на новий рівень буття (екзистенційність існування). 
Автора цікавить саме такий варіант розвитку переживання і цілком 
слушно, адже це є особистісне зростання і тут, власне, мова йде про 
дійсно „вершинну психологію” (як цей термін розумів Дільтей). Ми 
повернемося до цього шляху, а зараз слід зауважити, що він не є 
єдиним. (Зауважимо, що розглядається концептуальне розуміння 
переживання О.Ф.Бондаренком – тобто це „цілеспрямований цілісний 
акт співвіднесення людиною себе зі світом”). 
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4.3. Психологія переживання 
 
Р.Д.Лейнг написав: „зв’язок між переживанням і поведінкою – 

це камінь, який відкинули будівельники на свою біду. Без нього 
розпадається вся будова нашої теорії і практики” [268, 25]. Саме в 
цьому контексті ми б хотіли далі попрацювати з явищем (поняттям) 
„переживання”. Ясно, що Лейнг абсолютно справедливо перебиває 
традицію Гуссерля і Дільтея, в якій переживанню належала значна 
роль, але було воно там виключно внутрішнім феноменом, найповні-
шою мірою відірваним від реального життя. Між тим... саме практика 
переконує нас в правоті Лейнга і примушує будувати інші методоло-
геми, адже явище переживання не залежить від особливостей 
розуміння вчених і таки дійсно зв’язане (і міцно зв’язане) з живим 
життям – поведінкою. Питання в тому, як? 

Звичайно, найкраще тут навести, як протиставлення, класичну 
тезу Л.С.Виготського про переживання як „одиницю” свідомості, про 
те, що знаходиться воно на межі внутрішнього і зовнішнього світів 
людини і все, що людина „отримує” ззовні „проходить” через 
переживання. Залишаються питання про власне природу переживання 
і психологічний механізм його дії. Тому є сенс питання дослідити. 
Щодо функцій переживання, можна сказати, що вони досліджені 
дуже ретельно, експериментально, хоча й не всі. Але все, що 
встановлене в період значного часу (від Дільтея до Ф.Ю.Василюка) 
можна вважати – таки емпірично встановленим і використовувати. І 
все ж... питання природи і механізмів дій переживання залишається і 
все це через те, що, як ми писали, переживання – надзвичайно важкий 
об’єкт емпіричного дослідження. І головне, звісно те, про що написав 
Лейнг – про зв’язок переживання і поведінки. В.Штерн, фактично, так 
і написав (його цікавили ті процеси, які створюють в особистості 
психічне): „Особистість перетворює власне буття (Sein) в свідомість 
(Bewusstseen – букв. „усвідомлене буття), своє життя (Leben) – в 
переживання (Erleben)” [516, 194]. Поки що, здається, у Штерна немає 
великої різниці між цими явищами. З одного боку, він зауважує: 
„конфлікт пробуджує переживання” [516, 194], з іншого – „поки 
життя особистості протікає по звичайному або звичному річищі, поки 
конвергенція є беззастережна взаємодія оточуючих умов і внутрішніх 
диспозицій, життя йде спокійно і не потребує внутрішнього відобра-
ження, і тільки там, де існує внутрішня або зовнішня невизначеність 
виникають ускладнення і протиріччя, зіткнення цих протиріч 
„висікають спалах свідомості” [516, 194]. Методологічна слабкість 
теорії конвергенції відома давно, але нам поки що, внутрі цього, не 
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зрозуміло, чим для автора відрізняються явища усвідомлення та 
переживання. Далі виявляється, що В.Штерн пов’язує з переживанням 
деяку локалізованість: „Якщо ми назвемо окремий процес життя осо-
бистості, який може бути виділений із загального потоку як окрема 
структура „життєвою подією” (Lebnis), то воно поки що психофізично 
нейтральне. Коли ж воно входить у внутрішній світ, воно стає „пере-
живанням”, але частіше всього – оскільки воно проектується в свідо-
мість не повною мірою – життєва подія стає переживанням настільки, 
наскільки вона переходить у внутрішній світ” [516, 196]. Далі 
В.Штерн наводить деякі характеристики: „переживання, так само, як і 
відповідна йому подія актуальне, сконцентроване (в ньому миттєво 
концентрується все життя особистості) структуроване (різняться 
центр і периферія) воно виділяється з фону і внутрішньо розчле-
новане” (підкреслено нами – М.П.) [516, 196]. Що ж переживає 
особистість? – ставить питання В.Штерн. І відповідає: „В нейтральній 
події особистість ще нерозривно пов’язана зі світом, в переживанні 
особистість прагне до руйнації цього зв’язку. Будь-яке переживання є, 
в той же час руйнація живого „Я” і світу, суб’єкта і об’єкта” [516, 
196]. У відповідності до цього, вважає В.Штерн, будь-яке переживан-
ня має певну спрямованість. „Його об’єкт – або власна особистість, 
актуальний стан якої в даний момент переживається як почуття і 
активність особистості виступає в переживанні як її вольова регуля-
ція, а буття особистості протягом довгого часу – як її самосвідомість, 
– або ж світ, існування якого в даний момент виступає в переживанні 
як сприйняття, минуле і майбутнє цього світу – як уявлення і пам’ять, 
а буття його протягом довгого часу – як ідея” [516, 196]. 

Звідси Штерн робить цілком закономірний висновок: „це зна-
чення переживання, яке не визначається певною мірою його наявним 
буттям, може бути назване символічним” [516, 196]. Це означає для 
В.Штерна, що „Я” символічно виражає себе в чуттєвих і вольових 
переживаннях, переживання являють собою певну проекцію „Я”, хоча 
неповну і неясну, а фрагментарну і поточну, адже свідомість ніколи 
не може досягти найглибших шарів „Я” [516, 197]. І точно так – 
неповно і фрагментарно (символічно) в переживаннях представлений 
світ. 

Характеризуючи негативно цей символізм переживання, 
В.Штерн пише про „помилки об’єктивних переживань (objektivierende 
Erlebnisse) і суб’єктивних переживань (subjektivierende)” [516, 197]. 
Він приходить до невтішного висновку про те, що „фактично, наші 
переживання так само мало розкривають нам власну особистість („Я в 
собі”), як і пізнання світу („речі в собі”). 
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Слід зазначити, що В.Штерн, за нашими даними, один з дуже 
небагатьох спробував попрацювати з поняттям „переживання” про-
дуктивно і саме в контексті живого життя особистості. Його спроба 
розвести свідомість, переживання і особистість викликає повагу (хай 
вона і не досить вдала), але головне, він намагається описати роботу 
переживань і знайти їм місце і в реальному житті, і в структурі 
особистості. Це в нього виходить не дуже, але не будемо поспішати з 
критикою. Вона дуже проста – теорія конвергенції (основна методо-
логема Штерна) дуже далека від реальної бурхливої особистості, що 
самоорганізується, саморозвивається і зовсім не хоче миру та спокою, 
а хоче вона розвитку, хоче переживань і досвіду. По-друге, струк-
турна проблема – автор ніяк не може визначитися: Я і особистість, її 
внутрішній світ – це одне й те саме, чи ні. Зараз як вже майже точно 
знаємо, що – ні. І, нарешті, явно когнітивістське спрямування тексту – 
все обертається навколо знання себе та світу, а чи це все, чим живе 
людина? Тепер змістовно. Штерн жорстко зв’язував переживання з 
життєвою подією, і хоча ми тепер знаємо, що воно виникає не лише 
як відповідь на подію, все ж таки повинні завдячити Штерну тим, що 
переживання майже всіма розглядається як життєва подія, що 
відбувається у внутрішньому світі. Проблема полягає в наступному. 
Штерн правильно підмічає, що життєва подія, ставши переживанням, 
фактично руйнує конвергентну злагоду внутрішнього світу, але не 
помічає, що це – тільки половина її функції. Переживання одразу 
„запускає” механізм структурування для того, щоб життєва подія 
стала моєю – придбала мою семантику, „лягла” на мій досвід і т.д. От 
цього, створюючого, моменту переживання не хоче бачити Штерн. 
Але ж ця, основна, створююче-конструктивна робота переживання, 
дійсно охоплює весь внутрішній світ людини, в тому числі й ціннісно-
смислову сферу. Можна сказати, що не пережите не стане моїм, а 
залишиться воно комплексом, травмою, незасвоєною думкою і т.д. 
Звідси – мотивуюча функція переживання (в смислі – мотивації 
поведінки). Переживання потребує вираження і, водночас, органі-
зовує його (М.М.Бахтін). В поведінці це – життєва історія, діалог, або 
й внутрішній діалог (що, взагалі-то буває нерідко, особливо при 
переживанні важких подій). Як уже зазначалося, в позиції В.Штерна 
нас приваблює така річ, як всезагальність та постійність виникнення 
переживань. Хоч він і пов’язує це виникнення із життєвою подією, 
але не обов’язково – поганою подією (і в цьому сенсі чудова теорія 
Ф.Ю.Василюка може розглядатися як фрагмент, частковий момент дії 
і існування переживання). „Тонким” моментом в побудові Штерна є 
взаємозв’язок особистості і переживання. Принаймні, у нас виникло 
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таке враження, що вони в нього доволі автономні. Нам здається, що 
тут не може бути ніяких сумнівів – переживає особистість, людина. 
Вона може переживати все – і себе, і свій внутрішній світ і своє Я, 
хоча інстанція Я, за нашим переконанням, не є психологічною і сама 
приймати участь в переживанні не може (і нехай нас не турбує 
житейське „Я переживаю”, слід звернутися ще раз до Б.М.Теплова, 
щоб зрозуміти різницю житейських і наукових положень в 
психології). Істотним, але не вирішеним, для Штерна залишається 
відношення переживання до неусвідомлюваного. Безперечно, те, що 
не усвідомлюється – переживатися не може, адже безпосередність і 
ясність предмета переживання є однією з його важливих характе-
ристик. І все ж таки, більшість „матеріалу” безсвідомого кінець 
кінцем попадає під дію переживання. Що ми маємо на увазі? Якщо 
говорити про шлях відображення зовнішнього світу, ми вже довели, 
що переживатися може лише те, що ввійшло до світу внутрішнього і 
стало враженням. Іноді інформація „проскакує” цей етап і попадає в 
безсвідому психіку у вигляді відчуттів та сприймань, тобто – 
непережитою. Але дуже часто людина повертається до цієї інформації 
і повною мірою переживає її, тобто – створює нову структуру, будує 
внутрішній світ. Дуже гарно це показати на прикладі досліджень 
Б.М.Теплова. Він, як відомо, надав переживанню статусу здібності, 
написавши, що музикальність – це є здібність людини переживати в 
музиці зміст, який не звучить, тобто знаходиться „за” звуком, тобто – 
є смислом музики [442]. Людина при першому прослуховуванні 
(особливо, непідготовлена людина), не може пережити, оскільки її 
поглинуть звуки, інтонації, музичні фрази тощо. І тільки потім, вона 
внутрішньо відтворить в пам’яті, актуалізує ці відчуття і отримає 
враження, і, напруживши фантазію, знайде смисл, який не звучить і... 
почне переживати музику. Так, до речі, працюють диригенти, 
принаймні ті, хто описує свою роботу [442] і ті, кого опитували ми. 
„Спочатку я прислухаюсь до вражень, потім вибудовую майбутню 
структуру того, що буде звучати („переживаю”). Потім конкретизую 
її, маючи на увазі свій оркестр і своїх виконавців, і приходжу до них 
вперше з цим твором, з уже вибудованою внутрішньою структу-
рою”[442]. Ми бачимо тут акт переживання, коли його матеріал 
буквально забраний з безсвідомого. По-друге, з безсвідомого можуть 
переживатися спогади, які виникають спрямовано, або випадково (це 
неважливо), але вони обов’язково переживаються = вбудовуються в 
свідому частину внутрішнього світу. Іноді людина цього не хоче, а 
фрейдівське витіснення не працює і тоді, в залежності від гостроти 
спогаду, психотерапевт мусить допомогти його пережити – іншого 
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шляху тут просто не існує. Для прикладу, можемо говорити про 
посттравматичний стресовий синдром. 

Нарешті, не слід забувати, що особистість зі своїм свідомим і 
несвідомим є системою, що самоорганізується і саморозвивається. На 
протязі її життя є періоди, коли внутрішній світ стає хаосом, свідоме і 
безсвідоме різним чином змішуються. Це періоди як раз завершу-
ються вибудовою нових структур, тобто переживання тут працює 
дуже активно і „матеріалом” є якраз неусвідомлене. Це зовсім окремі 
періоди в житті людини і про них окремо.  

В цілому, аналіз поглядів В.Штерна, дозволяє розуміти пережи-
вання як всезагальний особистісний, активний процес, який включає 
значну емоційно-безпосередню сторону та індивідуально-вольову і 
спрямований на перетворення життя в життя конкретної особистості. 
Тут ми можемо додати лише наступне: свого часу О.Ф.Бондаренко 
написав, що одиницею життя особистості є не подія, а переживання 
життєвої події. Додамо – одиницею дійсно є таке переживання, тому 
що воно створює життєву подію у внутрішньому світі людини. 

Що ж до когнітивного аспекту, який так хвилює В.Штерна, ми 
можемо висловити дещо альтернативну позицію, яка підкріплюється 
теоретичними висновками Д.Б.Ельконіна та останніми емпіричними 
даними Є.А.Сергієнко та Деніела Н.Стерна [416; 435]. Сутність її 
полягає, в цілому, в тому, що усвідомитися може те, що вже „якось 
оформлене”, тобто має, нехай хоч і недосконалу структуру. Отже, в 
онтогенезі переживання вражень передує усвідомленню і має більш 
виражену конструктивну роль. Як це може бути можливим, стане 
ясно з аналізу точки зору В.Волошинова [102]. 

Дуже багато важливих і цікавих моментів переживання відзна-
чає Х.-Г.Гадамер (тут ми повинні вибачитися за значні цитування, 
інакше з текстом Гадамера не виходить – руйнується послідовність та 
єдність). Він починає аналіз „ніби” філологічно. „Спочатку слово 
„переживати” означало „бути ще живим, коли відбулося дещо”. 
Звідси це слово несе відтінок безпосередності, з якою сприймається 
дещо дійсне, на противагу тому, про що дехто думає, що знає про 
нього, але при цьому відсутня певність через власне переживання...” 
[128, 105]. Отже, ми маємо параметр безпосередності, параметр дуже 
важливий і значущий. Безпосередній досвід – це досвід споглядання, 
інтуїції (миттєвої побудови структури), прийняття. Взагалі – це досвід 
живого життя, яке ще не має опосередковуючих інтеріоризацій чужих 
думок, норм і правил. Можливо, саме тому так важко розповісти про 
власні переживання, адже тут треба безпосереднє суб’єктивне опо-
середковано перетворювати на об’єктивне, а ця операція, як вірно 
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підмітив Дж.Б’юдженталь, знищує суб’єктивне [80]. Власне, про це 
писав і Юнг [524]. Таким чином, згідно першої тези Гадамера, 
результатом „роботи” переживання є накопичення безпосередніх 
вражень і, в цілому, безпосереднього досвіду. Далі він акцентує дуже 
важливу і проблемну річ: „Пережите – це завжди пережите самос-
тійно” [128, 105]. Зараз ми можемо погодитись з Гадамером лише 
частково: так пережите – є самостійним актом і досвідом даного 
суб’єкта, але він ніколи не переживає (маємо на увазі – процес) 
самостійно – йому конче потрібен діалог, нехай і внутрішній. 

„Одночасно, – продовжує Гадамер, – вживалась форма „пере-
жите”, яка означала збережений зміст того, що було колись пережите. 
Цей зміст – ніби результат, що сумує довготривалість і значущість 
того, що пережите. Обидва спрямування явно лягли в основу форми 
„переживання”: і безпосередність, що передує будь-якому тлумачен-
ню, обробці або доведенню до свідомості, а в кінцевому рахунку є 
приводом для тлумачення і матерією для формування образу, і 
результат, що з неї виникає тобто зміст, що зберігається” [128, 105]. 
Ми бачимо, що фактично ця позиція Гадамера співпадає з нашою 
(адже результат переживання слід тлумачити як певну зміну струк-
тури внутрішнього світу, його переструктурування, або створення 
нової структури). Просто, Гадамер, не підкреслює конструктивно-
творчої ролі переживання, яка, насправді, є головною. Далі автор 
зазначає: „Якщо дещо називається переживанням, або розглядається 
як таке, то це, завдяки його значенню, включається в смислове ціле” 
[128, 110]. Тут, на наш погляд, просто співпадання позицій, адже ми 
доводимо, що оформлення структури в переживанні завершується її 
приєднанням до ціннісно-смислової сфери особистості. 

Далі Гадамер підкреслює всезагальний характер переживання: 
„Все пережите пережите самостійно, воно належить єдності, що 
складає індивід, і, разом з тим, містить в собі самому вказання на 
життя цього індивіду, взяте, як ціле, що ні з чим не змішується і не 
поновлюється” [128, 111]. Таким чином, за Гадамером, переживання – 
найбільш надійний показчик особливостей життя індивіду. Особливо 
це суттєво, якщо врахувати: „Буттєвий етап переживання полягає 
саме в тому, що воно описується через властивість ніколи не завершу-
ватися” [128, 111]. Отже, маємо динамічну характеристику сфери пе-
реживань, які дійсно переходять в інші, але ніколи не буває такого, 
щоб людина не переживала. Гадамер акцентовано підкреслює цей 
факт: „Те, що ми емфатично називаємо переживанням, є, насправді, 
дещо таке, що не забувається, і не заміщується, фундаментально неви-
черпне в аспекті пізнаючого визначення свого значення ... будь-яке 
переживання – момент нескінченного життя” [128, 113]. 
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Зв’язок з поведінкою, з життям для Гадамера очевидний: 
„відмінні риси поняття „переживання” як раз в тому, що об’єктивне 
стає не лише образом і уявленням, як при пізнанні, але й моментом 
самого живого процесу. У будь-якому переживанні є дещо від 
пригоди” [128, 113]. Це абсолютно вірна метафора, адже, оскільки 
переживання структурує нове, воно і забезпечує подальшу пригоду 
цього нового у внутрішньому світі. Відповідно відбувається і у світі 
зовнішньому – пригода – це те, що завжди захоплює, збуджує фан-
тазію і отже – переживається – діти до певного віку створюють, так 
звані, „придумані ситуації” (Л.С.Виготський), саме тому, що так 
втілюється в життя пригода, яка переживається як враження від 
баченого, чутого, прочитаного. Пригоду створює і автор наративу – 
якщо порівняти реальну подію і наратив щодо неї, стане очевидною 
пригодницька природа наративу. 

Гадамер пояснює цю „всежиттєвість” переживання: „За межі 
свого „значення” воно виходить не лише тому, що залишаючись 
переживанням, живе до того, поки не буде повністю „перероблене” 
(„про-роблене”) і „знято” в загальних зв’язках власної життєвої свідо-
мості, але й по самому способу цієї переробки ”...мається на увазі те 
значення, яке визначається за переживанням самим його суб’єктом, і 
до того, поки він сам перебуває внутрі цілого свого життя, ціле 
залишається в ньому і для нього сучасністю” [128, 114]. Отже ми 
можемо констатувати, що Гадамер, ще в більшій мірі, ніж В.Штерн, 
схильний надавати переживанню статусу інструменту творчої вибу-
дови внутрішнього світу. Чому про це не пишеться напряму? Нам 
здається – це проблема методологічна – автори знаходяться під впли-
вом мегаідеї, що психіка може лише відображати і не може створю-
вати світ. Виразний (тобто, якраз – активний, творчий) характер 
переживання був центральним для В. Волошинова: „висловлювання 
не стільки виражає переживання, скільки формує його” [102]. І це 
стає можливим через знаковий характер самого переживання: „Адже 
немає переживання поза знаковим втіленням... Не переживання орга-
нізує вираження, а, навпаки, вираження організує переживання, впер-
ше надає йому форму і визначеність спрямування” [102, 211]. Тут, як 
бачимо, пряма аналогія з розумінням особистості „пізнім” Вигот-
ським: особистість виражає, стає для когось... Тож виразність органі-
зує не лише переживання, а й всю особистість. Але для того, щоб 
бути виразним, треба, як мінімум, мати, що виражати. В.Волошинов 
надає дуже великого значення (і це абсолютно вірно) знаковій 
природі переживання. „За родом свого буття суб’єктивна психіка 
локалізована ніби між організмом і зовнішнім світом, ніби на межі 
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цих двох сфер дійсності (тепер ми знаємо, що Виготський, власне, 
показав, що це не так – М.П.)” [102, 239]. Але далі думка Волошинова 
абсолютно вірна: „Тут відбувається зустріч організму з зовнішнім 
світом, але зустріч не фізична: організм і світ зустрічаються тут в 
знаці. Психічне переживання є знаковим вираженням зіткнення 
організму з зовнішнім середовищем” [102, 239]. І далі, тут-таки: „Те, 
що робить слово словом, це – його значення. Те, що робить пережи-
вання переживанням, це теж – його значення. І не можна відволіка-
тись від нього, не втрачаючи самого єства психічного життя” [102, 
239]. І ще дуже важлива думка щодо виразності: „Підкреслимо, 
переживання не лише може бути виражене за допомогою знаку, але 
поза цим своїм вираженням назовні (для інших), – переживання і для 
самого того, хто переживає, існує лише в знаковому матеріалі. І поза 
цим матеріалом переживання як такого просто нема. В цьому сенсі, 
будь-яке переживання – виразне, тобто є потенційним вираженням” 
[102, 240]. В.Волошинов вважає, що все, що відбувається в організмі 
та внутрішньому світі, може стати матеріалом переживання, бо воно 
може набути знакової форми [102, 242]. Але найчастіше таким 
матеріалом є слово, тобто – „внутрішнє мовлення” [102, 242]. 

Є сенс чітко визначити такі методологами В.Волошинова щодо 
переживання: 

- будь-яке переживання має знаковий характер; 
- без вираження немає ніякого переживання; 
- „психічне переживання – це внутрішнє, що стає зовнішнім” 

[102, 254]. І додати – що воно стає таким, лише здійснюючи активну 
творчу, виразну роботу по формуванню нових структур внутрішнього 
світу. Інакше, якщо такої роботи нема, ми можемо говорити про вира-
ження емоції, погляду, думки, але не переживання. І ще одне істотне 
доповнення в плані знакового матеріалу. Згідно точки зору 
О.Ф.Лосєва, переживання має не лише знаковий, а й символічний 
характер. При цьому, символізм з’являється раніше знаковості, 
оскільки він „ближче” до ціннісно-смислової сфери даної особи, а 
переживання, не будемо про це забувати, завжди має виключно інди-
відуально-унікальну природу. Таким чином, ми встановили, що 
головний „інструмент” (процес), що структурує внутрішній світ і 
завдяки дії якого людину можна назвати суб’єктом власного внутріш-
нього світу – це переживання. Явище складне, неоднозначне, але при 
цьому цілком підлягає дослідженню. Головним чином нас цікавлять 
питання генезис переживання і його структура. 

В цьому сенсі нам здається необхідним знов звернутися до 
спадщини Л.С.Виготського. 
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Л.С.Виготський йшов до визнання переживання одним із 
ключових психологічних явищ досить довго і нелегко. Пошук 
„одиниці” аналізу психічного (фактично – предмету психології) був 
доволі різноспрямованим і складним. Тільки в останніх своїх текстах 
Л.С.Виготський звертається до переживання як „дійсної одиниці” 
свідомості, і уявляється дуже цікавим рух його думки. Адже знав він 
прекрасно роботи і Дільтея, і Шпрангера, і Гуссерля, і не задоволь-
няли його їх трактування переживання. Та, загалом, і не задовільнили. 
У нього з’явилося своє розуміння цього явища, хоча він і не дає нам 
дефініції, як і взагалі їх не дає, практично, ніколи (може тому розу-
міння переживання Виготським не знайшло розвитку і згодом, тобто – 
не тільки заперечувало старе, але й не було підхоплене). Відмітимо, 
що не претендуємо тут на об’єктивність і подальший виклад є нашою 
інтерпретацією можливих поворотів ідей великого психолога. Спроба 
концептуалізації поняття „переживання” робиться Л.С.Виготським, 
на наш погляд, в роботі „Кризис семи лет” [111]. В той же час 
„готуються” ці ідеї в роботах „Психика, сознание, бессознательное” і 
„Учение об эмоциях” [125]. В цих роботах дуже чітко визначено 
головний напрямок пошуку Виготського – він шукає (фактично, ство-
рює) таку методологічну базу, яка дозволяла б психології науково 
вивчати психічне як цілісність (психічного, духовного, соціального), 
тобто – науково вивчати психологію людської особистості. 

Л.С.Виготський починає статтю „Психика, сознание, бессозна-
тельное” досить неочікувано, стверджуючи, що тільки з введенням 
поняття „безсвідоме” „стає взагалі можливою психологія як самос-
тійна наука, яка може об’єднувати і координувати факти досвіду у 
певну систему, яка підпорядковується особливим закономірностям” 
[123, 132]. Далі, в гострій полеміці із представниками описової 
психології, психології свідомості, феноменології (Дільтей, Шпрангер, 
Гуссерль), – з одного боку, і з рефлексологами (І.П.Павлов, В.М.Бех-
терев) і з тим же Фрейдом, – з іншого, Л.С.Виготський переконливо 
показує, як цілісна психологічна система – особистість розривається 
на частини і чому наука про неї (наукова психологія) залишається 
неможливою. Він настійливо говорить про єдність людини і пише: 
„Психічний процес шляхом абстракції штучно виокремлюється чи 
виривається із того цілісного психофізіологічного процесу, внутрі 
якого він тільки й набуває свого значення і свій смисл... Напроти, 
визнання цього психофізіологічного процесу приводить нас з необ-
хідністю до зовсім нової методологічної вимоги: ми повинні вивчати 
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не окремі, вирвані із єдності психічні і психофізіологічні процеси, які 
при цьому стають зовсім незрозумілими для нас; ми повинні брати 
цілий процес, який характеризується з боку суб’єктивної і об’єктивної 
одночасно” [123, 137]. Далі, Виготський робить, на наш погляд, 
революційний крок в області методології – він розділяє поняття 
„психічне” і „психологічне”. Л.С.Виготський не змішує психічні і 
фізіологічні процеси, визнає якісну своєрідність психіки, немож-
ливість зведення її ні до фізіології, ні до духу, ні до соціального 
середовища, і стверджує тільки, що психологічні процеси єдині. „Ми 
приходимо, таким чином, до визнання своєрідних психофізіологічних 
єдиних процесів, які являють вищі форми поведінки людини, які ми 
пропонуємо назвати психологічними процесами, на відміну від 
психічних, і за аналогією з тим, що називається фізіологічними проце-
сами” [123, 138]. Л.С.Виготський задає питання: чому ж процеси, 
психофізіологічні за своєю природою, не називати цим подвійним 
іменем? І відповідає: „...головний привід полягає в тому, що нази-
ваючи ці процеси психологічними, ми виходимо із чисто методо-
логічного визначення їх, ми маємо на увазі процеси, які вивчаються 
психологією, і цим підкреслюємо можливість і необхідність єдиного і 
цілісного предмета психології як науки” [123, 138]. Він пише, що 
поряд з цим може існувати і фізіологічний, і психофізіологічний 
предмети, які, однак, не є психологія. Взагалі, нам здається, цю 
роботу Виготського важко переоцінити. В ній явно відчувається 
полемічний настрій відносно рефлексології і описової психології, і 
Виготський, як бачимо, тут вирішує-таки ці довічну проблему. Але 
якщо розібратися спокійніше, також вирішується і проблема соціаль-
ності. Вплив соціального на психічне гарно відомий, але психологія 
вивчає тільки те, що є тут психічного, зовсім не заважаючи і не 
змішуючись з соціологією. Цей крок якраз і робить Виготський в 
роботі „Кризис семи лет”. В цитованій же роботі необхідно відмітити 
ще одне формулювання предмету психології: „...це є цілісний процес 
поведінки, який тим і характерний, що має свою психічну і свою 
фізіологічну (і – ризикнемо додати: свою соціальну – М.П.) сторони, 
але психологія вивчає його саме як єдиний і цілісний процес, тільки 
так прагнучи знайти вихід із утвореного глухого кута” [123, 139]. 
Виготський підкреслює, що ми не повинні протиставляти названі 
процеси, а повинні знаходити їх цілісність, і ось тут, на наш погляд, 
робиться перший імпліцитний крок до явища переживання (тому що 
ні „знак”, ні „значення” не можуть, за визначенням, претендувати на 
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роль одиниці тієї нової цілісності, яку побачив в психіці Л.С.Ви-
готський). Яскрава цитата, яка все пояснює: „Інакше кажучи, треба 
запитувати про біологічне значення не психічних, а психологічних 
процесів, і тоді не вирішувана проблема психіки, яка, з одного боку, 
не може виявитись епіфеноменом, зайвим придатком, а з іншого – не 
може ні на йоту зрушити ні один мозковий атом – ця проблема 
виявляється вирішуваною” [123, 140]. Нам уявляється, що саме з цієї 
методологічної позиції Л.С.Виготський знову підходить до пошуку 
„одиниці” психологічного в особистісному контексті, і бачить її в 
переживанні. 

 В роботі „Кризис семи лет” – та ж ідеологія цілісності, тільки 
вона більше стосується середовища. Л.С.Виготський пише, що 
середовище ніколи не є для дитини зовнішнім: „Таким чином, 
найістотніший поворот, який повинен бути зроблений при вивченні 
середовища, – це перехід від його абсолютних показників до віднос-
них – вивчати треба середовище дитини: насамперед треба вивчити, 
що воно означає для дитини, яке відношення дитини до окремих 
сторін цього середовища” [123, 381]. Л.С.Виготський намічає одини-
цю для вивчення особистості і середовища. „Ця одиниця в патопси-
хології і в психології отримала назву переживання. Переживання 
дитини і є така найпростіша одиниця, відносно якої не можна сказати, 
що вона собою являє – середовищний вплив на дитину чи особливість 
самої дитини; переживання і є одиниця особистості і середовища як 
вона представлена в розвитку, так що в розвитку єдність середовищ 
них і особистісних моментів здійснюється в ряді переживань” [123, 
382]. І далі: „В сучасній теорії переживання вводиться як одиниця 
свідомості, тобто така одиниця, де основні властивості свідомості дані 
як такі, в той час як в увазі і мисленні не дані зв’язки свідомості” [123, 
382]. Таким чином, перед нами розуміння переживання, яке дуже 
відрізняється від сучасних трактувань, які його, на жаль, зовсім не 
використовують. Це тим більше дивно, що в цій зовсім невеликій 
роботі Л.С.Виготський не просто задекларував, він розгорнув зміст 
переживання в своєму розумінні. Насамперед, треба відмітити 
невипадковість введення терміну саме в даному віці. Л.С.Виготський 
вказує: „Найістотнішою рисою кризи семи років можна було б 
назвати початок диференціації внутрішньої і зовнішньої сторін 
особистості дитини” [111, 377]. Взагалі, численні згадування про 
втрату зовнішньої безпосередності, появу „внутрішньої позиції”, явно 
вказують на те, що Виготський пов’язує переживання з внутрішнім 
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світом особистості. Дається досить розгорнута характеристика пере-
живання. „Переживання треба розуміти, як внутрішнє відношення 
дитини як людини до того чи іншого моменту дійсності” [111, 382]. 
Тобто переживання – активне і виразне за своєю природою, і може 
змінювати внутрішній світ, тобто „усяке переживання є моє пережи-
вання”. „В переживанні... дане, з одного боку, середовище в його від-
ношенні до мене, в тому, як я переживаю це середовище, з іншого – 
відбиваються особливості моєї особистості. В моєму переживанні 
відбивається те, якою мірою усі мої властивості, як вони склалися у 
ході мого розвитку, приймають участь тут в певну хвилину” [111, 
383]. Тобто переживання концентрує структурно-динамічний тезау-
рус особистості, реалізуючись „тут і тепер”. Переживання, за Вигот-
ським, „переносить” значну частину середовища „внутрь самої дити-
ни, а не зводиться до вивчення зовнішніх обставин її життя” [111, 
383]. Далі Виготський показує, що в критичних вікових періодах 
дитини відбувається зміна її переживань, але він же в іншому місці 
доводить, що в ці вікові періоди принципово змінюється структура, 
„вся будова особистості”. Здається, ми можемо припустити, що 
Виготський наділяє переживання функцією структурування особис-
тості (у всякому випадку в критичних вікових періодах). Він пише: 
„сутністю усякої кризи є перебудова внутрішнього переживання, 
перебудова, яка коріниться в зміні основного моменту, який визначає 
відношення дитини до середовища, саме в зміні потреб і спонукань” 
[111, 385]. Тобто мова таки йде про те, що переживання структурує 
внутрішній світ. Ми не можемо в межах даної роботи розглянути всі 
характеристики переживання, дані Л.С.Виготським, хоча вони дуже 
важливі – і зв’язок переживання із смислом і цінностями [111, 379], і 
явище узагальнення переживань [111, 379], і багато іншого. Скажемо 
лише одне – прагнення Л.С.Виготського до цілісності вивчення 
психології приносить найактуальніші і найважливіші результати, до 
яких сучасна психологія ще тільки підходить. 

 



 354

4.4. Категорія переживання в екзистенціальній філософії  

та психології 
 
Проведений теоретичний аналіз проблеми переживання в екзи-

стенційній площині, його сутності і значення для людини дозволяє 
виділити ряд, на наш погляд, істотних аспектів. Перш за все, 
переживання є атрибут психічного. Воно виникає й існує тільки у 
відносинах „Людина-Світ”, що передбачають також ставлення люди-
ни до самої себе і до оточуючих людей. Процес переживання носить 
динамічний характер; воно завжди інтенціональне, що визначає 
орієнтацію і спрямованість відносин людини з самим собою і зі 
світом в цілому. Інтенціональність переживання пов’язана з пізна-
вальною активністю (орієнтацією) людини або на себе самого, або на 
навколишній світ. У зв’язку з цим переживання має як мінімум три 
вектора: орієнтація на людину – вітальні переживання, орієнтація на 
оточення (на інших людей) – соціальне переживання, і орієнтація на 
життя як ціле – екзистенційне переживання.   

Переживання виникає там, де є свого роду проблемність, 
недовизначеність життя. Переживання – це духовно-екзистенційний 
акт, пов’язаний з виходом людини за межі самої себе, – так відбу-
вається „друге народження” людини. У переживанні представлено
духовне життя в його цілісності, внутрішній світ людини, її індиві-
дуальна і колективна психіка. Залежно від свого результату і значення 
для людини переживання має два протилежних полюси: 1/пере-
живання, що пов’язане з наявністю психічної травми, 2/переживання, 
що приводить до становлення особистості; відбувається свого роду 
„друге народження” людини в переживанні. Це положення лежить в 
основі ідеї „полюсності-подвійності” психічних процесів. Переживан-
ня має тривалість і носить ірраціонально-раціональний (інстинктивно-
інтелектуальний) характер. Характер переживання визначає характер 
відносин людини зі світом, характер її буття в світі. Переживання – є 
активність суб’єкта, що припускає „акт одкровення”, в ході чого 
відбувається розуміння людиною себе і світу, в якому вона існує. 
Переживання пов’язано зі смисловим сферою людини. У процесі 
переживання відбувається зміна, трансформація, породження сенсу. 
Але може відбуватися і втрата сенсу, породжує в людини нове 
завдання – „завдання” переживання. Розуміння і вираз виступають 
атрибутами переживання, забезпечують осмислення, усвідомлення 
пережитого і об’єктивацію його у відносинах „Людина-Світ” [405]. 
Виступаючи сполучною ланкою в тріаді „переживання-вираження-
розуміння”, воно набуває гносеологічний (пізнавальний) характер. Це 
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пов’язано з тим, що в переживанні завжди присутній деяке 
знання. Інтегруюча роль переживання реалізується в психологічному 
часі особистості. За допомогою переживання „здійснюється” життя і 
минулого, і майбутнього, і теперішнього. Таким чином, феномен 
переживання являє собою складну і багатогранну психологічну реаль-
ність, яка приймає різні форми і виявляється в різних психологічних 
ефекти. Це передбачає комплексний (міждисциплінарний) підхід до 
вивчення даної проблеми, в центрі якої стоїть розкриття психоло-
гічної природи переживання [405]. 

Розуміння переживання в філософії нового часу і філософії 
екзистенціалізму. У 1991 році, підводячи попередні підсумки розвит-
ку філософії і науки у другій половині XIX – першій половині XX 
століть, Г.-Г.Гадамер відзначає як головну подію рішучий поворот від 
світу науки до світу життя, вчинений Гуссерлем, Хайдеггером та його 
послідовниками. Цей поворот характеризується залученням в поле 
зору і науковий аналіз все більш широкого культурно-історичного 
контексту процесів пізнання і визнання нерозривного взаємозв’язку 
пізнання з проблемами життя людини. Цей історичний поворот 
пов’язаний з виділенням всередині філософії такого наукового нап-
ряму, як „філософія життя”, в якому ставиться завдання зрозуміти 
людське життя безпосередньо з неї самої, виключивши всі зовнішні 
установки, претендує на „загальність” систематику і намагається 
вилучити метафізичні спекуляції. Основоположниками цього напряму 
вважають, як правило, С.К’єркегора, А.Шопенгауера, Ф.Ніцше, а 
найбільш видатними представниками – В.Дільтея, А.Бергсона, 
О.Шпенглера, Е.Шпрангера, С.Л.Франка та ін. З цим напрямом тісно 
пов’язані В.Віндельбанд і Г.Ріккерт – неокантіанці Баденської школи, 
а також представники феноменології Ф.Брентано та Е.Гуссерль [205]. 

Філософія життя розглядає буття людини як граничної і сполуч-
ною точки, в якій вкорінене все філософське і наукове пізнання, всі 
досягнення і провали культури та історії людства, і з якою всі вони 
повинні бути співвіднесені. Філософія життя – це поворот до нового 
типу філософського мислення: від мислення не пов’язаного реаліями 
людського життя і суб’єктивним началом, – до мислення, пов’язаного 
і вкоріненого в нього. Представники цього напряму вважають, що 
життя і особливо людська якість існування не можуть бути осягнути 
таким же чином, як об’єкти неживої природи. Більше того, вони 
вважають за необхідне захистити людину і специфічні особливості 
людського життя від „поневолення” сцієнтизмом, які намагаються 
маніпулювати і окремою людиною і людством як об’єктами. Для 
вирішення цього завдання філософія життя повинна була не просто 
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розширити методологічний інструментарій та понятійно-категорі-
альний апарат філософії, але ввести принципово нові теоретичні 
поняття, адекватні поставленим завданням. Серед нових понять 
одним з ключових для філософії життя стає поняття „пережи-
вання” [205]. 

Погляди С.К’єркегора на природу переживаня. У роботі „Або-
або” (1843) К’єркегор приходить до висновку про те, що етична та 
естетична стадія протилежні за змістом і рушійним мотивами, друга 
стадія не є логічним розвитком першої, і обидві вони передують і 
протилежні третій, релігійній стадії розвитку. Істинно релігійна 
людина піднімається на стадію переживання абсолютного відчаю, 
залишивши позаду і „відчай слабкості” естетика і „відчай – виклик” 
етика. Саме і лише це переживання виводить людину до істинної віри 
та істинного Бога. Тільки проходження релігійної етики і проходжен-
ня через абсолютний відчай може дати людині відчуття справжності 
буття. Тільки свідомість власної вини та слабкості перед Богом 
відкриває людині шлях до істинної духовності та моральності. У 
екзистенційному переживанні людини, за межами мислення, що 
втратила себе в момент відчаю, „час і вічність стикаються один з 
одним”, така мить є „не атомом часу, але атомом вічності”. Таку мить 
К’єркегор називає „відображенням вічності в часі”, „повнотою часу”, 
яка означає досягнуту в ньому досконалість. Пізніше К.Ясперс дає 
коротке формулювання – „те, що зникаючи, все ж залишається в миті 
вічним, є екзистенційне існування” [205]. 

Таким чином, в моменти екзистенційного переживання, на 
думку екзистенціальної філософії, людина живе насправді. К’єркегор 
вважає буття „чужим середовищем для думки”, що містить, багато 
парадоксів, перед якими розум людини безсилий, викликаючи пере-
живання „немочі” (die Ohnmacht), яке спонукає розум до невпинного 
руху. На відміну від інших провідних представників філософії життя, 
чиї погляди ми розглянемо трохи пізніше, К’єркегор вважає, що 
мислення заздалегідь приречене на провал у спробах вирішення 
основних проблем буття, його нерозв’язних суперечностей, але не 
може і відмовитися від наміру (die Absicht) знайти рішення. Важ-
ливим для розуміння концепції К’єркегора і його внеску у філософію 
і психологію переживання є поняття „суб’єктивного мислителя”, яке 
вводиться ним у „завершальному ненауковій післямові” у „Філософ-
ських крихтах” (1846) у зв’язку з полемікою з Гегелем, у роботах 
якого з найбільшою повнотою, силою і послідовністю розвивалося 
вчення про „абстрактне”, „систематичного мислителя”. Під „абстракт-
ним мислителем” в об’єктивно-систематичному напрямку філософії, 
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провідною фігурою якого був Гегель, розумівся такий мислитель, чиє 
мислення (das Denken) рухається в середовищі виключно чистої 
думки (das Gedanke), не звертаючи уваги на передумови, проблеми та 
потреби свого власного буття, не маючи симпатій, пристрастей і 
антипатій. Це дозволяє абстрактного мислителю бути „незалученим”, 
завжди виходити тільки з чисто теоретичних позицій і тому 
залишатися неупередженим у всіх аспектах пізнання, керуватися 
виключно прагненням до істини, ухилятися від завдань і проблем, що 
диктуються життям. 

К’єркегор стверджує, що у подібного мислителя мислення і 
життя неминуче і трагічно „розпадаються”, його розум губиться 
нескінченності абстрактних можливостей, а переживання себе і 
власне життя залишаються неоформленими. Саме буття людини, на 
думку К’єркегора, влаштовано так, що індивід в принципі не має 
можливості оглянути, вивчити цілі і прийняти „загальну” точку зору, 
і, тому, приречений мати тільки „приватні погляди”. Зайнятий рішен-
ням насущних проблем свого буття, він може лише „мислити момен-
тами, мислити до, і мислити після”. Сьогодні більшість концепцій 
філософії та методології науки, грунтуючись на ідеях К’єркегора, 
вважають, що в науці завжди необхідно враховувати особистість 
дослідника, його мотиви й інтереси, його референтне коло, особ-
ливості його індивідуального стилю. 

Коротко підбиваючи підсумки, відзначимо, що вперше з часів 
Августина філософ в особі К’єркегора говорить про релігійну віру як 
єдине дійсне джерело буття, на якому може бути засноване буття 
людини. Вперше у філософії Нового часу говориться і про те, що 
життя людини складається з кількох етапів розвитку, причому 
кожний наступний радикально протилежний попередньому, а перехід 
від одного етапу розвитку до іншого, більш високого, вимагає від 
людини проходження через кризу, пов’язаний з екзистенціальним 
переживанням відчаю. Вперше йдеться і про те, що переживання є 
основою і основним змістом першого етапу життя людини. Саме з 
трансформованого при проходженні через відчай переживання 
народжується на другій стадії розвитку розум, а на третій – дух. 

Погляди Дільтея на природу переживання. Фундаментальною 
категорією наукового мислення для Дільтея є поняття „життя”, у 
зв’язку з її принциповою проблематичністю і невизначеністю, що не 
дозволяють людині пізнати її належною мірою. Поняття „життя” і 
„історична дійсність” використовуються ним як рівнозначні, оскільки 
„життя складає по своїй суті єдність з історією. Історія – всього лише 
життя, розглянута з точки зору цілісного людства”. У багатьох 
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роботах він пише про те, що життя для людини багато в чому є 
незрозумілим, не може бути ним пояснено на основі наявного в нього 
досвіду і тому ніколи не може бути усвідомленим повністю. Тому 
гуманітарні науки не можуть не бути герменевтичними, неминуче 
лежать в галузі інтерпретації артефактів культури і мовних виразів, 
які відображають початкові (безпосередні) переживання людини. 
Наукові поняття розглядаються Дільтеєм як відображення самого 
життя, яке, як мінлива тимчасовість, привертає дослідника до вироб-
лення стійких єдностей значень, які можуть бути співпережиті і тому 
зрозумілі іншим індивідам. Початкові переживання мають індиві-
дуально-типологічні особливості, що знаходять своє зовнішнє вира-
ження у типі світогляду людини: „світогляд є система, в якій 
проявляється будова нашої душевного життя”. 

Переживання об’єктивується у світогляді суб’єкта і має саме 
через нього вивчатися. Витікаючий з певної структури переживань 
світогляд „впроваджується в людське життя, у зовнішній світ і в 
глибину самої душі. Світогляд стає творчим, реформується, дозволяє 
людині знайти свободу, перетворювати світ і саму себе. Світогляд є, в 
концепції Дільтея, найбільш повним вираженням переживання, яке 
може надавати зворотній вплив на свою власну „основу”, початкове 
переживання. Таким чином вищі прояви духовного життя, в своїх 
об’єктивних формах, не тільки розкривають нам її основи, але і 
дозволяють трансформувати їх. У роботі „Описова психологія”, що 
вийшла в 1894 році, Дільтей заявляє про необхідність розуміння 
душевного життя людини як цілісності, в якій „кожне одиничне 
явище вкорінене у всій цілісності духовного життя”, і виступає проти 
психологічного асоціанізму, який намагається розкласти психічне 
життя на сукупність елементів, що механістично взаємодіють один з 
одним. Душевне життя людини має певну внутрішню структуру, 
„архітектоніку”, в якій зв’язаність між прагненнями, пристрастями, 
стражданнями і всією його долею підтримується і опосередковується 
початковими (безпосередніми) переживаннями. Ця структура охоп-
лює не тільки всю усвідомлювану сферу, але включає взаємини 
індивіда з його культурно-історичним середовищем, виходить за межі 
„чистої свідомості”. 

Дільтей вважає, що всі психічні процеси неймовірно складним 
чином пов’язані з реальним життям, і завдання науки – намагатися 
з’ясувати природу цих зв’язків. Душевна структурний зв’язок, вважає 
Дільтей, є зв’язок телеологічний, тобто цільовий, який веде „до досяг-
нення повноти життя”, до задоволення власним життям і, відхиляючи 
страждання, „до щастя”. „Пучок спонукань і почуттів є центр нашої 
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душевної структури”, з якого народжується цілий потік різних душев-
них станів: біль, страх, гнів, туга, життєвий підйом та інше”. Перет-
ворення душевних станів з одного в інше апелюють до області 
внутрішнього досвіду, вони носять ім’я „структурного зв’язку” і 
переживаються окремим індивідом. Поняття „переживання” (erlebnis) 
є в концепції Дільтея фундаментальним і вихідним для аналізу 
цілісного душевного життя людини. У цій якості воно методологічно 
протиставляється ним сприйманню і уявленню: „переживання не 
протистоїть мені як сприйняте і уявлюване, воно нам не „дано”; 
реальність переживання для нас наявна в силу того, що мені в 
якомусь сенсі було „співприналежним”.   

Протиставлення переживання сприйняттю направлено Дільтеєм 
проти концепції „предметної свідомості”, в якому сукупність знання 
суб’єкта протистоїть йому і незалежна від нього та предметного світу. 
Визначення переживання основною формою психічного життя 
суб’єкта дозволяє вважати, що „відчуття дає нам лише різноманіття 
одиничних даних”, а в переживанні даний їх взаємозв’язок як між 
собою, так і з життєвим світом суб’єкта; причому дана безпосередньо, 
а не опосередковано. Через поняття переживання Дільтей включає 
елементи об’єктивного зовнішнього світу в індивідуальне сприйняття 
суб’єкта, намагаючись якщо не повністю зняти, то послабити 
протистояння по лінії „суб’єкт – об’єкт”. 

Властивість доцільності Дільтей приписує виключно внутріш-
ньому переживанню і, якщо Гегель писав про доцільність у природі, 
то Дільтей, здійснив перенесення цієї думки на здатність людської 
природи відчувати і переживати. Іншими словами, якщо ми говоримо 
про доцільність природи, ми приписуємо природі антропоморфні 
характеристики. Оскільки ціннісне ставлення до реальності має тільки 
людина, тому доцільними є тільки дії людини, але не всього живого 
світу, – така вихідна ідея Дільтея. Виходячи з розглянутих вище 
передумов, перед науковою психологією повинні стояти, на думку 
Дільтея, два завдання: задача опису безпосередньо пережитого 
психічного життя; завдання вивчення розвитку душевного життя і 
диференціації індивідуально-типологічних відмінностей.    

Розробляючи описову психологію, Дільтей приходить до вис-
новку про те, що життя в будь-які епохи розкриває одні й ті ж 
сторони, а кожна людина має потенціал, який виходить далеко за 
межі того, що вона може реалізувати у своєму конкретному житті. 
Тому можна говорити і про те, що в процесі розуміння саме життя 
розуміє саме себе, а людина може зрозуміти те, що створено іншою 
людиною. Дільтей пише: „тільки те, що створено духом, може бути 
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ним і зрозуміле. Природа, предмет природознавства, охоплює реаль-
ність, яка виникла незалежно від зусиль людського духу. Все те, на 
чому людина залишила свою печатку, становить предмет досліджень 
гуманітарних наук” [155, 47]. Людина завжди одночасно є частиною 
різних цілісностей (сім’ї, професійного співтовариства, народу, 
суспільства); так само як слово – частиною речення, речення – части-
ною абзацу і т.д., а кожна окрема дія є, як правило, частиною великої 
цілеспрямованої послідовності дій. Найважливішим методологічним 
завданням кожної гуманітарної науки є позиціонування досліджу-
ваного предмета як постановка в різні контексти, до яких він 
належить, і розгляд його в контексті тих цілісності, в які він вхо-
дить. Тому в гуманітарному дослідженні немає абсолютної початко-
вої позиції, а кожен акт пізнання передбачає герменевтичне коло. 
Щоб зрозуміти сенс пропозиції ми повинні правильно розуміти зміст 
слів, але зміст слів прояснюється лише у контексті розуміння речення. 

Розуміння в гуманітарних науках необхідно грунтувати на 
здатності дослідника відтворити, пережити у власному досвіді те 
первісне переживання, яке породило артефакт культури у сфері 
моралі, права, державного устрою, мистецтва, релігії, філософії. 
Необхідною умовою для подібного відтворення є високий рівень 
подібності між свідомістю суб’єкта, який є автором, наприклад, 
літературного твору, і суб’єкта, який намагається зрозуміти цей 
твір. Це подібність, на думку Дільтея, забезпечується спільністю 
людської природи, яка є однаковою у всі часи і у всіх народів.  

Історичність нашої свідомості і наша здатність до ідентифікації 
себе зі своїм виразом лежать в основі можливості відтворення 
переживання (Nacherleben). Розуміння – це процес, в якому індивіди 
розпізнають себе в інших індивідах, і означає воно особливе, тривале 
цілісне душевно-духовне переживання. Дільтей вважає, що гумані-
тарні науки повинні розуміти людину і як об'єкт, і як суб’єкт 
одночасно. Як об’єкт людина може розглядатися як результат впливів 
членів сім’ї та соціального оточення, а її поведінка може бути 
пояснена і зрозуміла за допомогою причинних схем. В якості суб’єкта 
людина повинна бути осмислена як творець свого оточення, як 
творець, який керує своїми діями. Як об’єкт людина і її поведінка 
можуть бути пояснені за допомогою причинних схем. Вивчення 
психологічного розвитку людини не повинно ставити за мету 
розкриття визначаючих його закономірностей, так як будь-який опис 
закону якщо не знімає, то обмежує можливість варіації, сковує суб’єк-
та, позбавляє свободи вибору, примушує його. Психолог повинен 
лише описувати розвиток так, як ботанік описує життя дуба з 
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моменту, коли жолудь падає на землю до моменту, коли він знову 
відокремлюється від гілки [156, 129]. 

Слід визнати, що людина є творчим суб’єктом, який робить 
можливими в історії нові речі. Отримані результати дозволили 
Дільтею розробити і запропонувати для застосування в педагогіці 
замість загальновизнаної раніше дидактичної тріади „споглядання-
мислення-дія” фундаментальну для розуміння психології та педаго-
гіки тріаду „переживання – вираження – розуміння”. Вираження – це 
об’єктивізація творчої дії, в основі якої лежить переживання, а 
розуміння саме є новою також творчою дією, яка в свою чергу може 
бути об’єктивованою в якості нового вираження (прикладом може 
бути дисертація, присвячена творам мистецтва). Тому найкращий 
результат у навчанні дає поєднання в педагогіці класичного і нового, 
заснованого на розумінні, шляхів присвоєння культури. Особливо 
важливим він вважав поєднання підготовки до переживання і самого 
переживання зі становленням діяльності. Психологія і педагогіка 
розуміння розроблялися в подальшому Е.Шпрангером, Т.Літта, 
Г.Нолем. 

Особливо важлива роль в ній приділяється розгляду душевних 
явищ в їх інтуїтивно-пізнавальних смислових зв’язках і культурно-
історичному контексті. Підводячи підсумки, наведемо оцінку концеп-
ції Дільтея, дану С.Л.Рубінштейном: „Психологія Дільтея, таким 
чином, 1/цілісна, структурна психологія переживання, 2/психологія 
розвитку, 3/типологічна психологія, 4/описова психологія <...> На 
противагу глибинній психології Фрейда, психологія Дільтея може 
бути охарактеризована як вершинна психологія. Так само, як і Фрейд, 
Дільтей теж хоче пізнати психологію особистості в її глибинах. Але, 
на відміну від Фрейда і навіть на противагу йому, він виходить з того, 
що психологічні глибини особистості розкриваються не в самих 
нижчих примітивних її потягах, а в самих вищих її об’єктивованих 
проявах” [405, 162]. 

Погляди на природу переживання С.Л.Франка. У праці „Предмет 
знання” (1915) Франк розробляє „філософську психологію” як вчення 
про природу індивідуальної душі та її ставлення до надіндиві-
дуального об’єктивного буття. Він вважає очевидним наявність склад-
ного багаторівневого „душевного життя” людини і необхідність його 
дослідження з метою отримання точного наукового знання про нього.  
Під „душею” Франк розуміє безпосередню цілісність душевного 
життя або „наше власне існування, яке ми щомиттєво переживаємо” 
[468, 434]. У концепції Франка переживати – „відповідає простому 
„бути” у сенсі безпосереднього внутрішнього буття. Але як буття 
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взагалі охоплює все суще, є основа всього сущого і разом з тим ніщо 
окреме, як внутрішнє буття, буття в собі і для себе, з яким ми маємо 
справу в особі душевного життя, є потенційно все і тим самим нічим 
окремим” [468, 103]. „Душевне життя є саме те, за що воно видає себе 
в безпосередньому переживанні”, а „те, що перетворюється в душевне 
життя і є ми самі”. Безпосередні переживання виникають в нас без 
нашої волі і проявляються в сліпих, непояснених „хочеться”, не 
виводять нас за рамки розміреного буденного життя. Поряд з ним 
стихії душевного життя виявляють і пристрасть, як прояв могутньої 
стихії: „Під тонким шаром затверділих форм розумової „культурного” 
життя жевріє часто непомітний, але невпинно діючий жар великих 
пристрастей – темних і світлих, який і в житті особистості, і в 
житті цілих народів за сприятливих умов щомиті може перейти під 
всепоглинаюче полум’я” [469, 46]. У більшості випадків наші 
„розумні” дії нами відтворюються за звичкою, не переживаються і, 
таким чином, не є насправді розумними. У той же самий час багато 
важливих і плідних звершень здійснюються людиною не в результаті 
раціонально-обгрунтованої і планомірної діяльності, а під впливом 
пристрасті, яка „як невідома, але і чарівна сила жене нас до мети 
цілком незалежно від нашого свідомого ставлення до цієї мети” [469, 
44]. З урахуванням введеного співвідношення понять свідомість і 
переживання і виділенням рівнів буття і свідомості Франк приходить 
до необхідності виділення з потоку переживань як стихії душевного 
життя „чистого переживання”, яке прямо пов’язане з живим знанням і 
є внутрішнім буттям суб’єкта. Цей рівень переживання пов’язаний з 
глибинним самосвідомістю „я”, „думка про знищення якого повергає 
нас в запаморочливий жах, – це „я” не відрізняється ніякими достоїн-
ствами і не має ніякого конкретного змісту. 

Цей безформний і беззмістовний „носій” свідомості є для нас 
жива, реальна точка буття, яка від усього на світі відрізняється тим, 
що це є точка, в якій буття є безпосередньо для себе і саме в силу 
цього є безумовно. Все інше є або зміст свідомості, або його форма і в 
тому і в іншому випадку є лише відносно, для іншого або в 
іншого. Те, що ми звемо нашим „я”, є, навпаки, живим внутрішнім 
буттям як остання опорна точка для всього в ньому або для нього 
сущого” [469, 74]. „Я” як чисте переживання і остання опорна точка 
не еквівалентна свідомості, – вона лише даний конкретний його 
носій. У концепції Франка вона – „є те, що робить ідеальний світ 
свідомості живої конкретної реальністю. Реальність же свідомості є її 
буття як переживання, як внутрішнє „буття-для-себе”, все одно, 
усвідомлене чи саме це переживання чи ні” [469, 74]. Не слід забувати 
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і про те, що сама „чистота” як елемент знання в стихії потоку 
переживань і чисте переживання виділяються свідомістю як відчуття і 
уявлення [469, 94].  

Погляди на природу переживання Гуссерля. Фундаментальною 
для Гуссерля є ідея про те, що свідомість існує аподиктично і все, що 
є її змістом, безумовно є сущим, елементом світу дійсності. Наприк-
лад, якщо Лютер вважав, що в його келії присутній диявол, то 
незалежно від того, чи існує диявол насправді, – фактом є існування 
думки Лютера про існування і присутність диявола; якщо хтось 
упевнений, що бачить піраміду Хеопса або жирафа, то для нього це є 
істиною, навіть якщо він ніколи не був у Єгипті і не відвідував 
зоопарку [148]. Всі думки, таким чином, відповідають вони дійсності 
чи ні, є об’єктивний зміст свідомості, і їх слід визначити як „уявні 
об’єкти”. Тому все наявне знання є результат логічних висновків та 
оперування поняттями над даними психічного переживання і є, в 
деякому сенсі, наслідком переживання суб’єкта пізнання. 

Гуссерль підкреслює необхідність розрізнення відносин змісту 
свідомості і свідомості як єдності безлічі змістів через розрізнення 
між феноменальним об’єктом (або змістом свідомості) і феноменаль-
ним суб’єктом (емпіричним „я”). Звідси ним проводиться різниця між 
повсякденним і феноменологічним розумінням переживання. У 
повсякденному сенсі, коли хтось говорить про переживання прожи-
того, – мова йде, як правило, про складний комплекс сприймань і 
оцінок об’єктивних подій емпіричним суб’єктом. У феноменології ці 
переживання не розглядаються як такі, що володіють статусом 
„справжніх” у зв’язку з тим, що всі „сьогодення” також є наслідком 
актів сприйняття. Переживати будь-які події – це означає мати акти 
сприйняття, спрямовані на ці події, тому те, що переживає „я” і є його 
переживанням, а між усвідомленими змістом і його переживанням 
немає різниці. У другому томі „Логічних досліджень” Гуссерль 
виділяє три підходи до визначення свідомості:  

- свідомість як загальний феноменологічний склад духовного 
„я”, як „пучок” або „тканина” психічних переживань, 

- свідомість як внутрішнє виконання психічних переживань, 
- свідомість як загальне позначення для будь-яких психічних 

актів або інтенціональних переживань. 
Гуссерль пише, що психологія традиційно намагається розділити 

і співвіднести свідомість як процес, його зміст і переживання. Під 
психічним переживанням при цьому розуміється, як правило, внут-
рішній стан або подія, яка постає у свідомості індивіда у формі 
феномена. Тому сприймання, фантазія, пам’ять, мислення, сумнів і 
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емоційні стани виступають в традиційній психології, перш за все, як 
переживання, що відображає недостатню методологічну рефлексію 
того найважливішого моменту, чи є у кожного з цих феноменів свій 
окремий предмет і як співвідносяться предмети і їх переживання. 

Особливо важливою, на думку Гуссерля, методологічна рефлек-
сія є тоді, коли мова йде про дослідження самосвідомості, тобто 
переживання самого себе, фізичних і психічних станів свого тіла в 
контексті феноменального „я”. Підсумкове визначення Гуссерлем 
свідомості як переживання життєвого світу – це принципова знахідка: 
в цьому контексті свідомість стає принципово відкритою, нетематич-
ною, допредметною, герменевтичною. Це визначення виключає 
філософський натуралізм і спробу пізнати і зрозуміти світ сам по собі, 
виключно як об’єктивний, незалежний від свідомості. Гуссерль пише, 
що наука гіпертрофує об’єктивні характеристики світу, перетворює 
світ в об’єкт, тим самим забуваючи про свої витоки і завдання. Він 
приходить до висновку, що настав час повернути об’єктивний світ у 
вихідне положення, перевернути світ з голови на ноги, зробити з 
об'єктивного світу життєвий світ, який не протилежний свідомості, а, 
навпаки, становить разом зі свідомістю єдиний горизонт як інтер-
суб’єктивна умова існування світу і свідомості. Саме ця концепція 
життєвого світу як свідомості-в-світі, як буття-в-світі, буде розвива-
тися пізніше М.Хайдеггером і екзистенціалістами. 

Гуссерль вважає необхідним виділити з явища свідомості 
феномен свідомості, тобто свідомість піддається феноменологічній 
редукції і з’являється чиста свідомість, яка інтерпретується як 
смислоутворення. Таким чином, свідомість конституює предмет 
науки. Гуссерль розводить нефеноменологічне визначення пережи-
вання: смислова даність переживання – зміст переживання тобто 
пережитий зміст; і феноменологічне визначення переживання: пере-
живання як інтенціональний акт. Чисте переживання є у Гуссерля 
„другим поняттям свідомості”. Чиста свідомість, не пропущена через 
феноменологічну редукцію, завжди є конкретне переживання, яке 
породжує зміст. 

Погляди на природу переживання М.Хайдеггера, К.Ясперса. 
Більшість екзистенціальних філософів в пошуках методу опису пере-
живання екзистенції як виявлення буття зверталися до феноменології 
Е.Гуссерля і до тієї її інтерпретації, яку дав Хайдеггер, учень 
Гуссерля. Екзистенція як феномен буття переживається. Оскільки 
вона переживається, вона розуміється. Вона розуміється саме в 
переживанні. В екзистенціалізмі розуміння протиставляється пояс-
ненню. Екзистенція як присутність буття не може бути описана як 
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зовнішній свідомості об’єкт, як природна річ. З цим пов’язана 
специфіка розуміння істини екзистенціалістами. Істиною не можна 
володіти, але в ній можна бути. Це не істина про буття, але істина 
буття. Екзистенціальна істина виконується. Її не можна передати 
іншому, як не можна жити і померти за іншого. Таке розуміння істини 
не обов’язково веде до ірраціонального. Скоріше, в екзистенціалізмі 
йдеться про іншу форму раціоналізму. В екзистенції буття безпо-
середньо вбачається. Умовою здійснення „події істини” слід вважати 
відсутність посередніх ланок. Екзистенція як феномен виявляє себе 
безпосередньо. Переживання природньо для переживаючого. Екзис-
тенція – це усвідомлення існування. Людина – та, хто розуміє буття. 
Усяке ж дискурсивне знання, тобто знання, що припускає опосеред-
кування, визнається таким, що не має доступу до екзистенціальної 
істини. 

У цьому сенсі екзистенціалізм має явну антисцієнтистську спря-
мованість. Як зазначав Хайдеггер, наука не може мислити, але лише 
„калькулювати”. Екзистенцію не можна „схопити”. Стосовно неї 
марно знаходитися в положенні „позазнаходження” (рос. – „вненахо-
димости”). Навпаки, людина сама виявляється нею „схопленою”. 
Переживання як існування людини висловлюване як „буття-в-світі 
присутності” (М.Хайдеггер, 1993), яке розкололося з його фактич-
ністю на певні способи „буття-в”. Ці способи „буття- в” мають образ 
заклопотаності, яка і виступає як переживання. Згідно М.Хайдеггеру 
(1993), буття – є турбота, отже, буття є переживання. 

Таким чином, переживання як турбота є буття, воно (пережи-
вання) має своє вираження – проявляє себе і в „тягощах”, і в „радо-
щах”. В онтологічному аспекті різні переживання людини складають 
її життя. Життя – це зустріч зі світом, який для людини виступає 
реальністю, це боротьба і вплив на навколишнє, творча діяльність; це 
зіткнення зі світом, адаптація до світу, процес примноження знань 
про світ. У переживанні здійснюється життя людини, яка, кажучи 
словами К.Ясперса, є „здійснення можливостей, що досягається зав-
дяки процесам творчості та адаптації, завдяки боротьбі і смиренності, 
завдяки компромісам і повторним зусиллям, спрямованим на 
інтеграцію. При цьому крайності – збереження за собою свого прос-
тору і відкриття його іншим – об’єднуються в ціле і не розпадаються 
на взаємовиключні опозиції. Будь-яка кінечність життя подвійна. З 
одного боку, вона реагує на ситуації, факти і людей, з іншого ж боку, 
її реакції носять активний і креативний (творчий) характер стосовно 
конкретної ситуації” [539, 398]. Зміст буття визначається переживан-
нями людини, їх змістом і спрямованістю. Переживання призводить 
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до утворення індивідуального досвіду людини, прояву і розвитку його 
унікальності. 

Тепер перейдемо до питання про механізм переживання. Його 
робота виступає як внутрішня основа змін, як основа визначень 
одиничного існуючого, з якої при співвіднесенні зі зміною умов 
можуть бути виведені всі зміни речі, явища. Отже, переживання як 
елемент буття людини має свої закономірності, виявлення та обгрун-
тування яких є одним з напрямків вивчення проблеми людського 
переживання. Людина виступає як частина буття, сущого, яка 
усвідомлює в принципі все буття. „Це капітальний факт у струк-
турі сущого, в його загальній характеристиці: усвідомлює – значить 
якось охоплює все буття, спогляданням його осягає, в нього проникає, 
частина, що охоплює ціле” [293, 341]. Людина, виступає як частина 
буття, його переживає, в процесі чого відбувається пізнання, розу-
міння світу, рефлексія на самого себе і на світ. Схожу позицію знахо-
димо у С.Л.Рубінштейна, який виділив таке співвідношення людини і 
буття, в ході якого відбувається залучення людини до буття через 
його пізнання і естетичне переживання – споглядання. „Ця спогля-
дальність не повинна бути зрозуміла як синонім пасивності, 
бездіяльності людини. Вона є (в співвідношенні з дією, виробниц-
твом) інший спосіб ставлення людини до світу, буття, спосіб чуттєво-
го естетичного ставлення, пізнавального відношення” [405, 343]. 

Таким чином, переживання як споглядання, крім чуттєвого 
(переважно емоційного) моменту, передбачає діяльність і пізнання. 
Онтологічна сутність переживання також полягає в тому, що, пере-
живаючи що-небудь (стан, подія і т.п.), людина його проживає. 
„Людина здатна відрізняти емпірично пережитий нею стан від дій-
сності” [405, 184]. У переживанні здійснюється індивідуальна подія 
людини. У цьому плані переживання виступає як щось неподільне і в 
цьому сенсі просте , але в той же час складається з якої безлічі частин, 
які разом могли б зійтися тільки один раз. „Ця індивідуальне подія, 
оскільки не можна уявити повторення її знову. І тим більше це 
непосильно людині – відтворення унікальної координації безлічі сил, 
які давали б один результат” [405, 443]. В процесі онтологічного 
аналізу переживання акцент ставився на буття людини як істоти, що 
володіє свідомістю. Однак, як справедливо зауважує М.Хайдеггер 
(1993), буття особистості не може зводитися до того, щоб бути 
суб’єктом розумних вчинків в межах відомих законів. Тому вважаємо, 
що у людини є несвідомі переживання – ті, в яких не усвідомлений ні 
предмет, ні причини, їх викликають. Такі переживання, зокрема, 
можуть об’єктивується у феномені „тліючої незадоволеності” або 
„безпричинної радості”. 
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Таким чином, переживання є безпосередній атрибут людського 
буття; за своєю природою воно є онтологічним і пов’язане з життєвим 
досвідом людини. Переживання можливе тільки у відносинах 
„Людина-Світ”. Розуміння і вираження виступають атрибутами 
переживання, забезпечують осмислення, усвідомлення пережитого і 
об’єктивації його у відносинах „Людина-Світ”. Переживання є 
невід’ємною частиною специфічно людського буття, характеризу-
ється інтенціональністю і тривалістю. Виступаючи сполучною 
ланкою в тріаді „переживання-вираження-розуміння”, воно набуває 
гносеологічного (пізнавального) характеру. Це пов’язано з тим, що в 
переживанні завжди присутнє деяке знання. Переживання пов’язане з 
вірою людини: суть в тому, що людина переконана в існуванні того, 
що вона переживає. 

Переживання в парадигмі екзистенційної психології. Представ-
ник американської гілки екзистенціальної психотерапії І.Ялом 
запропонував розглядати психологічну специфіку переживання з 
точки зору „екзистенційних даностей”, таких як „смерть”, „свобода”, 
„ізоляція”, „безглуздість”, які являють собою незмінні умови люд-
ського існування. У травматичній ситуації ці теми виступають як 
зміст переживання, а травматичні стани є реакціями на ці даності. І 
дійсно, в ситуації травми людина переживає смерть інших людей або 
сама опиняється перед фактом близькості власної смерті. Вона 
відчуває обмеження волі, яке обумовлено почуттям провини, страху, 
горя, безпорадності. Травма часто пов’язана також з переживанням 
почуття самотності, з неможливістю встановлення відносин з іншими 
людьми. Крім того, і сама травма призводить до втрати сенсу, 
посиленню почуття невизначеності і до нестерпної тривоги [535]. 

Переживання смерті – основне джерело тривоги, що веде до 
виникнення першого екзистенціального конфлікту: між усвідомлен-
ням неминучості смерті і бажанням продовжувати жити (конфлікт 
між страхом неіснування і бажанням бути). Переживання свободи – 
викликає другий екзистенційний конфлікт: між зіткненням людей з 
відсутністю опори і свободи та їх прагненням до знаходження основи 
і структури; є інтегралом волі і відповідальності (деякі психологи-
екзістенцілісти, на відміну від Ялома, виділяють відповідальність як 
окрему екзистенційну даність). Переживання самотності – породжу-
ють третій екзистенційний конфлікт: між усвідомленням людьми їх 
фундаментальної ізоляції (самотності) та їх бажанням встановлювати 
контакти, шукати захисту і існувати як частини більшого цілого. 
Переживання безглуздості призводить до виникнення четвертого 
екзистенціального конфлікту: між потребою людей в сенсі і байду-
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жим світом, в якому немає ніякого сенсу. Крім цих чотирьох даностей 
виділяється ще кілька понять, що описують буття людини в світі. Так, 
згідно екзистенційної філософії фундаментальною частиною Dasein 
(тобто людського „буття-в-світі”) є переживання провини [535]. 
П.Тілліх пише, що „від людини очікується, щоб вона зробив з себе те, 
чим вона може стати, щоб втілити свою долю” [293, 152]. І почуття 
провини виникає як результат невиконання даного очікування. 
Категорія провини, незважаючи на те, що вона не виділяється як 
окрема екзистенційна даність, займає в екзистенціальній психології і, 
особливо, в консультуванні важливе місце. На цей факт вказують 
багато консультантів екзистенційного напрямку [535]. Таким чином, 
екзистенційна провина – це переживання у зв’язку з „невикористаним 
життям, непрожите життя в нас” [535]. 

Смислова складова – важлива частина переживання. Смислові 
аспекти переживання розглядаються в європейському напрямку 
екзистенційної терапії – логотерапії В.Франкла. Логотерапія спира-
ється на положення про те, що прагнення сенсу є базисним мотивом 
людської поведінки, і вважає, що психологічна природа переживань 
обумовлена втратою/пошуком людиною життєво важливих смислів і 
цінностей. Психологічна травма переживається в основному як 
несподівана, безпричинна і тому сприймається як безглузда. Ця 
обставина змушує постраждалих від травматичної події шукати якесь 
пояснення тому, що сталося, щоб травмуюче страждання стало для 
них більш осмисленим і завдяки цьому більш стерпним [471]. Звідси 
зрозуміло, що психологічна травма ставить людину перед необхід-
ністю пошуку втраченого сенсу. В.Франкл вважає, що сенс не можна 
придумати, його можна тільки усвідомити і відкрити для себе. 
Важливо, що він не може бути просто взятий ззовні, оскільки 
утворюється на перетині внутрішнього в людині (її свободи і 
відповідальності за власний вибір) і зовнішнього (вимог, які ставить 
перед людиною життя і які вона робить осмисленими). Набуття сенсу, 
за В.Франклом, досягається кількома шляхами – шляхом здійснення 
діяльності по відношенню до інших людей; в процесі творчості, коли 
проявляється свобода ставлення до дійсності і дій в ній, і людина 
виробляє певну позицію щодо різних життєвих ситуацій; в ході 
переживання, тобто досвіду набутого людиною переживань по 
відношенню до явищ навколишнього світу в усьому їх своєрідності і 
неповторності [473]. Сенс життя може, згідно з В.Франклу, надати 
потім одне-єдине мить, одне яскраве переживання. З числа цінностей 
переживання В.Франкл детально зупиняється на любові, яка має 
багатий ціннісний потенціал. Любов – це взаємини на рівні 
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духовного, смислового виміру, переживання іншої людини в її 
неповторності і унікальності, пізнання її глибинної сутності. Разом з 
тим і любов не є необхідною умовою або найкращим варіантом 
осмислення життя. Індивід, який ніколи не любив, і якого не любили, 
тим не менш, може сформувати своє життя досить осмисленим 
чином. 

 Екзистенційна психотерапія створила основи для роботи з 
глибинними переживаннями клієнта і сформулювала специфічні 
поняття і методи терапії. Дж.Б’юдженталь не розробляв окремо 
природу переживань і не пропонував спеціальних методів і підходів у 
роботі з ними. Ми вважаємо, що підхід Дж.Б’юдженталя є універсаль-
ним і застосовуємо до роботи з травматичним досвідом, а запро-
поновані ним категорії і методи ефективні і для роботи з травмами. 

Дж.Б’юдженталь сформулював базові виміри мистецтва психо-
терапевта: суб’єктивність, турбота, пошук, присутність і визначив 
систему конструктів „Я і Світ” [80, 76]. Він визначає суб’єктивність 
як внутрішню відокремлену інтимну реальність, в якій людина живе 
найбільш аутентично, елементами цієї реальності є сприйняття, 
цінності, почуття, думки, фантазії та сновидіння. „Це нескінченний 
потік всередині нас, що не припиняється ні вдень, ні вночі, визначає 
наші вчинки і ставлення до себе”, а також джерело інтенціональності 
як спрямованості у майбутнє. У центрі уваги екзистенційного тера-
певта – переживання клієнтом свого буття, усвідомлення або суб’єк-
тивність. Відчувати своє буття – означає усвідомлювати інтенсив-
ність, глибину, безперервність потоку суб’єктивних переживань. 
Порушення з’єднуваності з внутрішнім буттям – головне джерело 
дистресу, з яким клієнти звертаються до терапевта. Головне завдання 
екзистенційного терапевта, на думку Дж.Б’юдженталя, – допомогти 
клієнту в усвідомленні внутрішнього буття. Таким чином, локусом 
терапевтичної роботи є потік внутрішніх переживань, або суб’єктив-
ність. Суб’єктивність є джерелом переживання „турботи” як пробле-
ми або внутрішнього дискомфорту, який спонукає клієнта звернутися 
за допомогою до терапевта. Переживання „турботи” несе в собі як 
біль, стрес, тривогу, так і надію, прагнення до змін і життєві сили, 
здатні здійснити ці зміни. 

У екзистеційно-гуманістичній терапії провідним терапевтичним 
процесом є процес пошуку, який розуміється як внутрішньо дослід-
ження суб’єктивного досвіду. Пошук для клієнта – це шлях самодос-
лідження, шлях отримання більш глибокого і ясного розуміння своєї 
власної індивідуальності і потенціалу. У ході терапії, в процесі 
пошуку відбувається усвідомленням внутрішнього досвіду і зміни. Це 
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новий спосіб відкриття себе і своїх нових ресурсів. Процес пошуку 
відкриває доступ до прихованих можливостей клієнта і розвиває для 
нього здатність до більш глибокого внутрішнього усвідомлення своїх 
ресурсів, почуттів, інтенцій, потреб. Пошук пробуджує здатність і 
сили до зміни. Процес пошуку – це покроковий процес. Завдання 
терапевта – забезпечити безперервність процесу пошуку та 
опрацювати опір. 

Екзістеційно-гуманістична терапія вважає, що для того, щоб від-
бувався процес пошуку, повинен бути присутнім терапевт.  Присут-
ність – це якість психотерапевтичного контакту, якість знаходження в 
ситуації терапії, цілісне включення в ситуацію терапії. Воно вимагає 
справжньої взаємної довіри між терапевтом і клієнтом, зацікавленого 
дбайливого ставлення до клієнта. Присутність припускає здатність 
перебувати в моменті сьогодення, усвідомлювати себе у справжньо-
му, бути сензитивним до внутрішніх переживань і до того, що 
відбувається у зовнішній ситуації. У процесі пошуку відбувається 
пізнання себе, свого Я, розкриття свого потенціалу на глибокому 
рівні. Відбувається розкриття і зміна своїх переживань. 

Дж.Б’юдженталь описує ідентичність як систему конструктів „Я 
і світ”, як систему життєвих патернів, що включають спосіб дії в світі, 
в життєвих ситуаціях, кончина про себе, про свої можливості, цілі та 
цінності. У практичній роботі з клієнтом Дж.Б’юдженталь викорис-
товує екзістеційно-феноменологічний підхід – спирається на пережи-
вання клієнта „зараз” і підкреслює першорядну роль процесу в 
порівнянні з вмістом у ході психотерапії [80, 129]. Він говорить про 
те, як важливо для терапевта спиратися на досвід сьогодення – клієнт 
приходить до нього, перш за все, за новим досвідом. Терапевт пови-
нен звертати увагу на те, що переживає клієнт у момент терапії, і 
надавати зворотній зв’язок з приводу процесу (тобто спрямовувати 
увагу клієнта не тільки на зміст того, про що говорить клієнт, але і на 
його переживання, що виникають момент терапії, на спосіб його 
участі в роботі, на зміни, що спостерігаються терапевтом). Ця техніка 
отримала назву „коментарі з процесу”. Б’юдженталь використовує 
техніки процесуальної роботи в психотерапії. Ці техніки можна 
назвати техніками внутрішньої процесуальної роботи [274]. Робота з 
цим є наріжним каменем екзістеціально-гуманістичної терапії. 

Описані вище категорії екзистенційно-гуманістичної терапії 
застосовні, безумовно, для розуміння природи травматичних пережи-
вань. Суб’єктивність є і джерелом реакції на травматичну подію. У 
ході пошуку травматичну переживанні виступає як переживання 
„турботи”. Процес пошуку дозволяє розкрити травматичне пережи-
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вання, усвідомити його, відкрити нові можливості для набуття сенсу і 
дозволу травматичного досвіду. Дозвіл травми передбачає опрацю-
вання екзистенціальних „даностей”, таких як „смерть”, „свобода”, 
„ізоляція”, „безглуздість”, що дозволяє прояснити сенс переживань 
при психологічної травми. Цікаво, що Бюдженталь вводить додатково 
(у порівнянні з І.Ялом) екзистенційну даність „тілесності”, яка 
надзвичайно важлива для роботи з травмою, як буде показано далі. 
Зупинимося ще на одному виді терапії, яка грунтується на екзистен-
ціальному підході і в той же час має самостійний статус і власну 
назву. Це гештальттерапія – терапія цілісного досвіду і контакту. У 
роботі з психологічними травмами використовується концепція 
незавершених дій або незавершених ситуацій, встановлення контакту, 
механізми його переривання та про організмічну саморегуляцію [274]. 
Незавершені дії проявляються у вигляді нереалізованих потреб або 
незавершених почуттів та емоцій, які прагнуть до завершення. Як 
незавершені переживання при психологічних травмах можуть висту-
пати почуття горя, втрати, образи, розчарування, гніву, обурення. 
Процес завершення травматичного переживання вимагає проживання 
не тільки зазначених почуттів, але і отримання інших цілісних 
переживань, таких, наприклад, як прощення, прощання і подяку, які 
допомагають вирішити травматичну ситуацію. 

 
 

4.5. Категорія переживання в психоаналізі 
 
Категорія переживання розроблялася в багатьох психологічних 

школах, зокрема в психоаналізі. Розробка даної категорії у психо-
аналітичному вченні вирізняється низкою особливостей, які будуть 
розглянуті нижче. 

Засновник психоаналізу З.Фрейд досить активно використовував 
категорію переживання в своїх теоретичних побудовах. Існує певна 
динаміка переживань, ранні переживання зумовлюють собою пізніші, 
а в більш пізніх переживаннях допитливий психоаналітик може 
знайти сліди раніше пережитого. С.В. Лайне у передмові до книги З. 
Фрейда „Листи до нареченої” пише: „Будь-яке хворобливе 
переживання припускає інше, більш раннє, яке в той момент може й 
не стати явною ознакою неврозів, але виявляє цю схильність в 
подальшому” [477]. 

При аналізі випадку однієї з пацієнток в книзі „Вступ до 
психоаналізу” З. Фрейд зазначає, що, з-поміж іншого, „переживанням, 
незалежно від захворювання, недвозначно визначається поява саме 
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маячної ідеї ревнощів, а не якоїсь іншої” [474]. Тут ми стикаємося з 
використанням концепту переживання для позначення причини появи 
хворобливого симптому. Звісно, мається на увазі не узагальнене 
переживання, а цілком конкретне переживання конкретної пацієнтки. 
І все ж на основі аналізу конкретних випадків З.Фрейд формулює 
загальні положення психоаналізу, серед яких важливе місце посідає 
уявлення про переживання як про джерело розладу, що може 
виявлятися в сновидіннях, невротичних симптомах та є предметом 
обговорень із професійним психоаналітиком. 

У роботі „З історії одного дитячого неврозу” З.Фрейд зазначає: 
„...психоаналітик навіює йому (пацієнтові. – М.П.), що він дитиною 
мав те чи інше переживання, яке тепер він мусить пригадати, щоб 
одужати” [475]. Отже, переживання є предметом роботи в психо-
аналізі: певні дитячі переживання потрібно пригадати, усвідомити, 
щоб зцілитися від неврозу. Таким чином, категорія переживання у 
З.Фрейда має не лише пояснюючий, детерміністичний смисл, але й 
смисл терапевтичний. 

„Смисл симптому, як ми дізналися, полягає в його зв’язку з 
переживанням хворого” [474], – відзначає З. Фрейд. Слід зазначити, 
що в цілому в теоретичній та прикладній системі засновника 
психоаналізу категорія переживання стосується передусім хворої 
людини, пацієнта, здебільшого індивіда, що страждає на невроз. В 
цьому одна з суттєвих відмінностей у розумінні переживання 
З.Фрейдом та, наприклад, Л.С.Виготським, або ж представниками 
гуманістичної чи екзистенційної психології, які аналізували пережи-
вання дитини або ж здорової людини. 

З.Фрейд писав: „Так, вираз „травматичний” має лише такий 
економічний смисл. Так ми називаємо переживання, яке протягом 
короткого часу призводить в душевному житті до настільки сильного 
збільшення подразнення, що звільнення від нього чи його нормальна 
переробка не вдається, внаслідок чого можуть статися тривалі пору-
шення у витрачанні енергії” [474]. У психоаналізі категорія пережи-
вання пов’язана з травматичністю, з психічною травмою, спричине-
ною переживанням та яка через усвідомлення цього переживання 
може бути подолана. Суттєвою характеристикою травматичного пере-
живання є те, що воно швидко викликає сильне подразнення, з яким 
індивід не може впоратися, і через яке виникає енергетичний 
дисбаланс. 

До важливих думок З.Фрейда належить така: „Невроз слід було 
б уподібнити травматичному захворюванню, а його виникнення 
пояснити нездатністю впоратися з надмірно сильним афективним 
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переживанням” [476]. Отже, виникнення неврозу З.Фрейд пояснює за 
допомогою категорії переживання, яка набуває тут детерміністичного 
характеру. Надзвичайно сильне афективне переживання, яке не може 
подолати людина, спричинює невроз. 

Далі засновник психоаналізу вирішує скористатися схемою: 
„...уявімо ці відношення в схемі: Причина неврозу = Схильність зав-
дяки фіксації лібідо (Сексуальна конституція, доісторичне пережи-
вання) чи інфантильне переживання + Випадкове переживання 
(травматичне)” [476]. Отже, в основі неврозу лежить комбінація 
інфантильних переживань (або схильності завдяки фіксації лібідо) та 
випадкових, травматичних переживань. Тим самим переживання 
наділяються клінічним смислом: вони призводять до психологічного 
нездоров’я. 

У книзі „Мойсей та монотеїзм” З.Фрейд пише: „Наші дослід-
ження показали, що те, що ми називаємо явищем (симптомами) 
неврозу, є результатом певних переживань та вражень, які саме з цієї 
причини ми розглядаємо як етіологічні травми. Тепер перед нами 
стоять дві задачі: знайти загальні характеристики (1) цих переживань 
та (2) невротичних симптомів…” [543]. В цьому уривку З.Фрейд 
більш чітко називає певні переживання етіологічними травмами, чим 
підкреслюється травматичний характер переживань та їх зв’язок з 
виникненням неврозів. З.Фрейд знаходить загальні характеристики 
таких переживань, до яких відносяться дуже ранній прояв переживань 
(протягом перших п’яти років життя), те, що вони забуваються, та їх 
сексуально-агресивна сутність. Лише психоаналітична робота може 
виявити ці забуті переживання та повернути їх до усвідомлення. 

Важливим моментом є також те, що, як зазначає З.Фрейд у 
роботі „Про психоаналіз”: „Одне яке-небудь переживання не завжди 
залишало за собою відомий симптом, але здебільшого такий вплив 
здійснювали багаторазові, часто досить схожі повторні травми” [476]. 
Отже, одна з особливостей переживань, які ставали етіологічними 
травмами – це їх повторюваність, а можливо, й деяка одноманітність, 
схожість між собою. Цей штрих до категорії переживання має 
водночас теоретичне і прикладне значення: теоретичне для більш 
фундаментальної теорії психоаналітичних переживань, прикладне для 
визначення, як те чи інше переживання стало травматичним, етіоло-
гічним для виникнення неврозу. 

З.Фрейд також вказував на можливу амбівалентність пережи-
вань. Зокрема, в праці „Психологія мас та аналіз людського „Я”” він 
зазначав: „Амбівалентні емоційні переживання маленької дитини до 
близьких для неї людей можуть довгий час співіснувати, причому 
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вираження одного з них не заважає вираженню протилежного” [479]. 
В цьому твердженні, на нашу думку, закладене підгрунтя для 
висунення концепції Едіпового комплексу або комплексу Електри, які 
можуть базуватися саме на амбівалентних емоційних переживаннях 
дитини до 5-6 років. 

Велике значення З.Фрейд надавав дитячим переживанням, 
травмам, спогадам. В роботі „Про психоаналіз” він писав: „Тільки 
переживання дитинства дають пояснення чутливості до майбутніх 
травм, і тільки розкриттям та доведенням до свідомості цих слідів 
спогадів, майже завжди напівзабутих, ми набуваємо сили для 
усунення симптомів” [476]. Отже, дитячі переживання обумовлюють 
чутливість до ймовірних травматичних переживань, які в сукупності 
можуть стати причиною неврозу. 

У роботі „Фрагмент аналізу істерії (Історія хвороби Дори)” 
З.Фрейд розмірковував над сутністю переносу (трансферу). Він від-
мічав: „ціле коло більш ранніх психічних переживань оживає знову, 
але не у вигляді спогадів, а як актуальне ставлення до особистості 
лікаря” [478]. Таким чином, поняття переносу (трансферу) пов’язу-
валося засновником психоаналізу з кількома ранніми переживаннями, 
які актуалізуються в процесі спілкування пацієнта та психоаналітика. 
Тим самим категорія переживання в психоаналітичному ключі 
розширюється та починає пояснювати не тільки етіологію неврозу та 
зміст сновидінь, але й терапевтичні стосунки. 

У книзі „Вступ до психоаналізу” З.Фрейд зазначає: „Головною 
характерною рисою сновидіння є те, що воно збуджується бажанням, 
виконання цього бажання стає змістом сновидіння. Іншою такою ж 
постійною рисою є те, що сновидіння не просто виражає думку, а 
являє собою галюцинаторне переживання виконання бажання” [476]. 
Таким чином, категорія переживання стає пояснюючою для змісту 
сновидінь у класичному психоаналізі З.Фрейда. 

У класичному творі психоаналізу „Тлумачення сновидінь” [480] 
автор зазначає, що джерелом сновидіння може бути, по-перше, пси-
хічно цінне переживання, що безпосередньо передається в сновидінні; 
по-друге, декілька свіжих значимих переживань, які поєднуються 
сновидінням в одне ціле; по-третє, одне чи кілька свіжих значних 
переживань, які заміняються в сновидінні одночасним, але індифе-
рентним переживанням; по-четверте (і таких сновидінь більшість), 
внутрішньо значиме переживання, яке потім заміщується у сновидінні 
свіжим, але індиферентним. 

Таким чином, категорія переживання в класичному психоаналізі 
З. Фрейда має значний пояснюючий потенціал: поєднанням інфан-
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тильних та травматичних переживань пояснюється виникнення 
неврозу, сновидіння є переживанням здійснення бажання, в цілому 
смисл симптому криється в переживаннях хворого, а теперішні 
переживання психоаналітик може зрозуміти, аналізуючи асоціації про 
більш ранні переживання. 

А.Адлер вибудовує зовсім іншу концепцію переживання, 
свідомо протиставляючи її концепціям „французької школи”, Фрейда 
та Юнга. З цього приводу А.Адлер писав: „Адже переживання та так 
званий актуальний конфлікт міцно пов’язані життєвою лінією, що 
впливає на них, а гіпнотизуюча для пацієнта мета виступила причи-
ною того, що в одному випадку виник досвід, а в іншому – подія 
звеличилася до індивідуального переживання і конфлікту” [8]. Таким 
чином, категорія переживання в концепції А.Адлера виявляється 
пов’язаною із стилем життя („життєвою лінією”) та фіктивною 
метою. 

Важливе значення має також прагнення до зверхності, яке в 
деяких роботах А.Адлер називає відчуттям богоподібності: „Для того, 
щоб наблизитися до відчуття богоподібності, невротик здійснює 
тенденційну оцінку своєї індивідуальності, своїх переживань та свого 
середовища” [8]. Отже, переживання можуть бути тенденційно оці-
нені з метою реалізації невротиком почуття зверхності. Переживання 
виступають в даній теоретичній побудові на одному рівні з поняттями 
індивідуальності та середовища. 

А.Адлер писав: „Те, що діє та виявляється дієвим у досвіді та в 
переживаннях – це цілеспрямований життєвий план, який і надає 
нашим спогадам підбадьорюючу чи відлякуючу тональність” [8]. 
Таким чином, категорія переживання в індивідуальній психології 
А.Адлера виявляється тісно пов’язаною з концептом життєвого 
плану, або стилю життя та фіктивного фіналізму, які і обумовлюють 
позитивне чи негативне забарвлення переживань. 

Важливим, за А.Адлером, є також порядок народження дитини в 
сім’ї. „В ході дослідження передусім виявляються спогади про події 
(інфантильні переживання, травми), під час яких дитина займала 
певне положення” [8]. Мається на увазі передусім положення дитини 
в сім’ї – чи це єдина дитина, чи перша, чи середня, чи наймолодша. 
Порядок народження обумовлює специфіку інфантильних пережи-
вань, які в подальшому будуть детермінувати особливості переживан-
ня травматичних подій та схильність чи несхильність до неврозу. 

У книзі „Практика та теорія індивідуальної психології” А.Адлер 
відмічає: „не тільки саме захворювання невралгією трійчастого нерву 
притримується описаних вище основних ліній неврозу, але й кожний 
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окремий приступ виникає у відповідь на психічне переживання” [8]. 
Отже, кожен окремий вияв психогенного захворювання пов’язаний із 
психічним переживанням, а значить, переживанню надається детермі-
нуюча функція у прояві симптомів різного роду невротичних та 
психогенних захворювань. 

А.Адлер неодноразово підкреслює тезу про цілісність, єдність 
особистості та необхідність індивідуального підходу до неї. Так, 
А.Адлер пише: „єдність особистості тенденційно забарвлює всі 
переживання та „прокручує” ситуацію до тих пір, поки її не вдається 
перетворити на „досвід”, інакше кажучи, підігнати під загальний 
життєвий план” [5]. Таким чином, переживання вбудовуються в 
життєвий план особистості, який поєднує в собі стиль життя та його 
цілі. Інтеграція переживань в життєвий досвід людини забезпечується 
єдністю особистості, яка виступає як впорядковуюча, організуюча 
структура. 

Нарешті, важливим у концепції А.Адлера є поняття комплексу 
неповноцінності. З цього приводу автор писав у роботі „Наука жити”: 
„Переживання дитиною факту неповноцінності органу відрізняється 
від сприйняття цього факту зовнішнім спостерігачем, оскільки дитина 
переживає цей факт, будучи зміненою своєю ж схемою апперцепції” 
[5]. Тобто до кола переживань, окреслених З.Фрейдом (інфантильні, 
травматичні переживання) долучається особливий їх різновид – 
переживання неповноцінності. 

Таким чином, в індивідуальній психології А.Адлера категорія 
переживання розширюється та доповнюється порівняно з класичним 
психооаналізом З. Фрейда. Переживання пов’язуються з стилем жит-
тя, життєвим планом, прагненням до зверхності, комплексом непов-
ноцінності та порядком народження в родині. Важливими є також такі 
концепти, як цілісність, єдність та індивідуальний підхід до людини з 
її унікальними переживаннями. 

Концепція переживань К.-Г.Юнга має широке філософське 
підгрунтя та розглядає переживання з різних точок зору. У 
„Тавістокських лекціях” К.-Г. Юнг відмічав: „Необхідно припустити, 
що коли ми говоримо „Я”, то при цьому ми не маємо абсолютного 
критерію для оцінки повноти переживання цього „Я”” [522]. Під цим 
автор мав на увазі, що люди мають фрагментарне уявлення про своє 
Его, і лише поступово дізнаються про те, що Его означає для людини. 
Цей процес триває все життя. Інноваційним є введення самого 
концепту „переживання Я” та дискурс щодо цього концепту. 

К.-Г.Юнг говорив про переживання різних архетипів, зокрема 
про переживання архетипу Тіні. „Тінь є життєвою частиною особис-
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тісного існування, вона в тій чи іншій формі може переживатися” 
[522]. І далі: „Підійти до переживання Тіні надзвичайно важко, 
оскільки на першому плані виявляється вже не людина в її цілісності; 
Тінь нагадує про її безпомічність і безсилля” [522]. З одного боку, 
цікавим є те, що сам архетип Тіні переживається, з іншого – сам 
характер цього переживання. Це переживання важке, яке асоціюється 
з роздрібненістю, безпомічністю та безсиллям людини. Мабуть, 
вперше серед психоаналітичних концепцій ми зустріли якісний опис 
переживань, а не тільки їх функціональну характеристику. 

Можливо, за К.-Г.Юнгом, також переживати архетип Аніми: 
„Коли руйнуються всі основи, немає ані найменшого укриття, стра-
ховки, тільки тоді виникає можливість переживання архетипу, раніше 
прихованого в недоступній для тлумачення безглуздості Аніми” 
[525]. Таким чином, це переживання є досить складним, суперечли-
вим, можливим в кризові періоди життя особистості. 

Переживається, хоча й досить рідко, архетип Самості: „... в тій 
чи іншій формі у більшості людей буває глибоке переживання 
Самості – принаймні раз у житті” [523]. Можна припустити, що 
переживання архетипу Самості пов’язане з реалізацією смислу життя, 
з найвищими життєвими цінностями, як сказав би А.Маслоу – з 
піковим переживанням [296]. 

Цікаво, що за К.-Г.Юнгом самі архетипи є „комплексами 
переживань, які входять в наше особистісне життя та впливають на 
нього як доля”. Отже, архетипи розуміються творцем аналітичної 
психології як комплекси переживань. При цьому важливо глибоко 
розуміти переживання, не тільки як ситуативні, життєві, але й як 
позаконтекстні, такі, наприклад, як первинні переживання. „Під 
первинним переживанням слід розуміти проведення вперше людиною 
розрізнення між суб’єктом і об’єктом, те, яке відбулося вперше, сві-
доме ставлення об’єкта, яке психологічно немислиме без припущення 
внутрішньої роздвоєності людини з самою собою; завдяки цій 
роздвоєності вона змогла відділити себе від єдиносутньої їй природи” 
[522]. Первинні переживання є особливими різновидами переживань, 
їх можна виявити як філогенетично, так і онтогенетично. Первинні 
переживання – це даність, яка стала предметом аналізу тільки в 
юнгіанській аналітичній психології, і все ж це важливий концепт, 
який надає цілій категорії переживання значно більш глибокого 
філософського та історичного смислу. 

К.Г.Юнг писав: „Поки ми самі занурені в стихію творчого, ми 
нічого не бачимо і нічого не пізнаємо, ми навіть не сміємо пізнавати, 
оскільки немає речі більш шкідливої та небезпечної для безпо-



 378

середнього переживання, ніж пізнання” [525]. У цьому твердженні 
автор рефлексує над тим, що переживання цілісне, і воно не може 
бути пізнане, тому що пізнання руйнує безпосередність переживання. 
Тим самим постулюється факт спонтанності, безпосередньої даності 
переживання, яке непізнаване, яке можна тільки пережити, відчути. У 
точці, коли ми починаємо його пізнавати, ставитися до нього як 
активний суб’єкт пізнання, переживання руйнується. З цим пов’язана 
основна методологічна складність при дослідженні переживання з 
точки зору психології. Переживання не можна пізнати, поки воно є, а 
коли починаємо пізнавати його, воно змінюється, модифікується, стає 
іншим або ж зовсім зникає. 

К.-Г.Юнг відмічав: „Коли справа доходить до глибоких внутріш-
ніх переживань, до самої сутності людської особистості, люди в своїй 
більшості починають відчувати страх, і багато хто не витримує – тіка-
ють... Ризик внутрішнього переживання, свого роду духовний авантю-
ризм, як правило, людям не властивий; можливість психічної реаліза-
ції нездоланна для них” [522]. Тут ми стикаємося з поняттям внутріш-
нього переживання, яке К.Г.Юнг розумів дуже глибоко. Можна 
порівняти цю небажану для більшості можливість психічної реалізації 
з широко використовуваним нині поняттям самоактуалізації (саморе-
алізації). Насправді А.Маслоу розумів під цим поняттям дещо близьке 
до позиції К.-Г.Юнга, адже лише близько 1% людей могли самоакту-
алізуватися. У К.-Г.Юнга психічна реалізація набуває характеру 
доторкання до своєї сутності, глибокого і повного самопізнання, 
самовідчуття, самопереживання... Глибокі внутрішні переживання, 
які супроводжують процес психічної реалізації, викликають страх у 
більшості людей та відчуття піднесення, захоплення, величі у тих, хто 
вирішує ризикнути та відкритися цим переживанням. 

Особливого значення К.Г.Юнг надавав релігійним переживан-
ням: „Якщо ми поставимо питання про психологічну структуру 
релігійного досвіду – тобто досвіду, який призводить до цілісності, 
цілющого, рятівного, всеосяжного, – ми прийдемо до наступної прос-
тої формули, яка визначає цю структуру: в релігійному переживанні 
людина опиняється віч-на-віч з певною „іншістю”, яка психологічно 
перевершує її” [522]. Релігійні переживання, за К.-Г.Юнгом, є особли-
вим різновидом переживань. Їх аналізові та опису автор присвячує 
чимало праць. Релігійні переживання вирізняються з-поміж інших 
своєю трансцендентністю та орієнтацією на внутрішню глибинну 
сутність людини. 

К.-Г.Юнг притримувався суб’єктивістської позиції щодо мож-
ливості пізнання глибинних, особистісних переживань, обираючи в 
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цьому питанні позицію непізнаваності. Він писав про це так: „Але все 
ж найбільш суб’єктивні, найбільш дієві переживання людини – пере-
живання, які залишають глибокі сліди і визначають розвиток особис-
тості, – якраз і є найбільш неймовірними; намагатися пояснити їх за 
допомогою науки означає виявитися в глухому куті” [525]. Тим самим 
дослідник протестував проти ймовірних намагань сцієнтизму поясни-
ти подібні переживання. Дійсно, в рамках сцієнтистської парадигми 
таке пояснення видається неможливим. Але в руслі сучасної постне-
класичної парадигми з її звертанням до гуманітарного знання до 
цього можливо принаймні наблизитися, з пієтетом підходячи до 
глибокої таїни і загадки людського „Я”, яка, напевне, мусить 
залишатися такою. 

Цікавим є розуміння К.-Г.Юнгом безсвідомого: „Під „суб’єк-
том” я розумію передусім ті неясні, темні спонукання почуття, думки 
та відчуттів, які не припливають з наочністю з безперервного потоку 
свідомих переживань, пов’язаних з об’єктом, але які виринають, 
частіше заважаючи та затримуючи, але інколи й заохочуючи, з темних 
внутрішніх недрів, з глибоких дальніх областей, які лежать за 
порогом свідомості, і в своїй сукупності складають наше сприйняття 
життя безсвідомого. Безсвідоме є суб’єкт, узятий в якості „внутріш-
нього” об’єкта” [526]. З цього роздуму автора ми можемо припустити, 
що існує певний поток свідомих переживань, який інколи може 
перемежовуватися неясними, темними спонуканнями, що йдуть з 
безсвідомого. 

Таким чином, переживання розуміються К.-Г.Юнгом як кілька-
рівневі – існують свідомі, безсвідомі переживання, нарешті, пережи-
вання архетипів. Окремо слід відзначити релігійні переживання.  
К-.Г.Юнг запропонував найбільш комплексне розуміння переживань, 
яке, на нашу думку, найближче підводить нас до завіси, яка приховує 
загадковість, мінливість та непередбачуваність переживань особис-
тості. 

По-своєму до проблеми переживання підходила Мелані Кляйн. 
Зокрема, вона була однією з психоаналітиків, яка найбільш рано роз-
глянула саму можливість переживати – згідно з М.Кляйн, переживати 
може вже плід. „Ми можемо припустити, що ця перша форма три-
воги, очевидно, поєднується з неприємними переживаннями плоду, 
які, разом із почуттям безпеки в материнській утробі, провіщають 
подвійність відношень до матері, як до хороших та до поганих 
грудей” [213]. Отже, одними з найперших переживань людини, які 
можливі ще на стадії плоду, є переживання безпеки та неприємні, 
тривожні переживання. Із цими переживаннями тісно пов’язаний 
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концепт хороших та поганих грудей – авторське нововведення 
М.Кляйн. Взаємодія із хорошими грудьми забезпечує позитивні, 
радісні переживання дитини, із поганими – тривожні, депресивні. 
„Здатність отримувати повне задоволення від перших відносин з 
грудьми утворює основу переживання задоволення з усіх інших 
джерел. Якщо непорушене задоволення від годування переживається 
часто, то відбувається достатньо міцна інтроекція хороших грудей” 
[213], – писала М.Кляйн. Отже, тут ми бачимо описаний відомим 
психоаналітиком шлях формування переживання задоволення – це 
часте і повне задоволення від грудного годування. Далі М.Кляйн 
зазначає: „Чим частіше задоволення від грудей переживається і пов-
ністю приймається, тим частіше відчуваються задоволення і вдяч-
ність, і, отже, бажання повернути отримане задоволення. Ці повто-
рювані переживання роблять вдячність можливою на найглибшому 
рівні...” [213]. Отже, часте і повне переживання задоволення умож-
ливлює глибоке переживання вдячності, яка, на відміну від заздрощів, 
є суто позитивним переживанням. 

В цілому слід зазначити, що концепція М.Кляйн вирізняється 
деякою прагматичністю, описуються цілком конкретні переживання у 
їх зв’язку з визначеними життєвими обставинами. У цьому аспекті 
позиція М.Кляйн найбільш далека від позиції К.-Г.Юнга, який був 
дуже схильний до серйозних філософських, релігійних роздумів. 

М.Кляйн писала: „Переживання депресії та провини має на увазі 
бажання вберегти улюблений об’єкт і обмежити заздрість” [213]. Тут 
ми теж спостерігаємо досить просту, конкретну схему, яка пояснює, з 
чим пов’язані переживання депресії та провини. 

„Подібно до того, як у немовлячому віці повторювані щасливі 
переживання годування і любові призводять до стабільного встанов-
лення хорошого об’єкту, так і під час аналізу повторювані пережи-
вання ефективності та правдивості інтерпретацій призводять до того, 
що аналітик і, ретроспективно, первинний об’єкт вибудовуються як 
хороші фігури. Всі ці зміни призводять до збагачення особистості” 
[213], – читаємо в творі М.Кляйн „Заздрість та вдячність”. Таким 
чином, переживання в психоаналітичних сесіях аналогічні до пережи-
вань раннього дитинства, і будучи позитивними, правдивими, ефек-
тивними, призводять до розширення та поглиблення внутрішнього 
досвіду особистості. 

Категорія переживання в психоаналізі представлена концепці-
ями З.Фрейда, А.Адлера, К.-Г.Юнга, М.Кляйн. Ці концепції мають 
багато спільного: опора на аналіз безсвідомого підгрунтя переживань, 
дослідження переживань невротичних пацієнтів, постулювання важ-
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ливості ранніх переживань в подальшому житті особистості. З.Фрейд 
пояснював виникнення неврозу через поєднання травматичних та 
інфантильних переживань, через категорію переживання аналізував 
сновидіння та невротичні симптоми. В індивідуальній психології 
А.Адлера переживання пов’язуються з життєвим планом, комплексом 
неповноцінності та прагненням до зверхності. В аналітичній пси-
хології К.-Г.Юнга досліджуються переживання архетипів та релігійні 
переживання у глибокому філософсько-психологічному дискурсі. 
М.Кляйн зосереджується на прикладних проблемах, конкретних 
виявах переживань, які багато в чому обумовлюються особливостями 
грудного вигодовування та загальною дихотомією заздрості – 
вдячності. Психоаналітичне розуміння категорії переживання мало 
безперечні здобутки, до найголовніших з яких слід віднести визнання 
безсвідомого підгрунтя переживань людини. 
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Розділ V. 
Діалогізм 

 
 

5.1. Феномен діалогізму в розвитку особистості 
 

Значення спілкування, взаємодії і, зокрема, діалогу, в існуванні і 
розвитку особистості, взагалі, є визнаним в науці. Філософська мета-
фора „…спочатку людина, як в дзеркало, вдивляється в іншу 
людину…” доволі активно і продуктивно наповнюється емпіричним 
матеріалом, тож різні аспекти взаємозв’язку двох глобальних явищ 
(спілкування та становлення особистості) поступово відкриваються і 
стають зрозумілими. Проте, одночасно, за „законами методологічного 
жанру”, виникають і нові питання. В цілому, рівень сучасної психо-
логії, це рівень інтересу до механізмів існування і виникнення тих чи 
інших психічних явищ: власне, центральним є питання „як це відбу-
вається?”, і при цьому – на все більш тонкому, глибокому рівні. Нам 
здається цікавим і важливим відстежити цей рух у контексті проблеми, 
що досліджується. В свій час, Л.С.Виготський написав: „Особистість 
стає для себе тим, чим вона є в собі, через те, що вона пред’являє 
іншим. Це і є процес становлення особистості” [120, 144]. Контек-
стуально, дана фраза є заключною в відомому аналізі дитячого жесту. 
Далі Л.С.Виготський вказує, що дана закономірність стосується як 
особистості в цілому, так і кожної окремої вищої психічної функції, і 
завершує формулюванням знаменитого закону про подвійне народжен-
ня вищої психічної функції [120, 145]. Контекст і основний зміст, 
таким чином, дуже відомий, класичний. Але думка, яку ми цитуємо, 
виявляється особливо цікавою, і не лише завдяки філігранному (моцар-
тівському!) смислу. Цікаво і те, що вона чомусь опинилась поза увагою 
і співробітників, і учнів, і послідовників Л.С.Виготського. Та й взагалі, 
поза історією психології (принаймні, дуже ретельне вивчення спадщи-
ни і сучасних робіт, виконаних у межах культурно-історичної теорії, а 
також її критики, засвідчує відсутність її цитування). Однак, не можна 
сказати, що дана думка Л.С.Виготського не використовується. В за-
гально-прийнятому змісті культурно-історичної теорії „ухоплено” 
принаймні два розрізнених її елементи: по-перше, те, що ключовим у 
становленні є поява самосвідомості, „для себе”, (до речі, про це багато 
пише і сам Виготський в іншій роботі „Педологія підлітка” [116], а по-
друге – уявлення, що провідним фактором особистісного розвитку є 
наявність „інших” – тобто, соціального контексту. Використано і кон-
текст: фактичне ототожнення Л.С.Виготським процесу розвитку 
особистості в цілому і окремих вищих психічних функцій, дозволило 
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Л.І.Божович (на наш погляд, найбільш точній, ортодоксальній послі-
довниці Л.С.Виготського) написати, що особистість слід розглядати як 
психічне новоутворення (поряд з іншими новоутвореннями), що стано-
вить нове складне сполучення вищих психічних функцій [61]. З іншого 
боку, особистість цікавим способом потрапила під дію загального 
закону „народження вищих психічних функцій”: стало загальним міс-
цем, що основним механізмом її становлення є інтеріоризація (при-
власнення) культурно-визначених способів дій і взаємодій. Таким 
чином, цитована тут думка Л.С.Виготського, безумовно, потрапила в 
контекст загального розуміння культурно-історичної теорії і, в такому 
вигляді, ретельно розроблялась в основних наукових відгалуженнях 
цієї концепції – теорії діяльності (О.М.Леонтьєв та ін.) та теорії розви-
вального навчання (В.В.Давидов, Д.Б.Ельконін, В.В.Рєпкін та ін.). 
Немає сенсу аналізувати тут дійсно серйозні досягнення в межах обох 
споріднених напрямків, адже вони є загальновідомими. Достатньо 
зазначити, що центральна ідея про привласнення (інтеріоризацію) 
культурно-визначених способів дій як механізму розвитку вищої пси-
хіки, була емпірично доведена: якщо теоретичне поняття, що підлягає 
засвоєнню, у спеціальній процедурі перетворити і пред’явити учневі у 
вигляді цілком конкретного, реального і доступного йому способу 
вирішення раніше прийнятої ним учбової задачі, воно буде легко 
засвоєне (як спосіб дії) і призведе до серйозних ускладнень опосеред-
ковуючих процесів свідомості, тобто – до якісного і радикального 
кроку в розвитку вищих психічних функцій. Однак, виникли деякі 
суттєві питання. В роботі, опублікованій 1986 року, відомий дослідник 
творчості Л.С.Виготського, Л.А.Радзіховський зазначав: „…ця форму-
ла (закон виникнення вищої психічної функції, – М.П.), в котрій часто 
бачать головне досягнення Виготського, насправді не стільки вирішує, 
скільки означує проблему …перш за все виникає питання: як взагалі 
можливий перехід „ззовні – всередину” чи, точніше, в чому його 
сенс?” [385, 55]. Таким чином (використаємо одну з улюблених фор-
мул Виготського), емпірично доведена „проблема” стала „постулатом”, 
а його, на наступному етапі пізнання, ми повинні знову розглядати як 
„проблему”. Л.А.Радзіховський, взагалі-то, і ставить проблему психо-
логічного механізму. Але справа не лише в цьому. Нам здається, зник-
нення цитованої думки Виготського з актуальної уваги його 
послідовників не є випадковим: чомусь психологією цілісної особис-
тості не хотіли (не могли?) серйозно займатися ні в напрямі О.М.Леон-
тьєва (особистість тут розглядається лише як „момент діяльності” з 
відповідними наслідками), ні в межах теорії розвивального навчання 
(В.В.Давидов щиро визнав це в своїй останній великій книзі [151,а]). А 
між тим, на наш погляд, висловлена Виготським думка є справжнім 
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інсайтом, інтуїцією генія, оскільки за змістом і ступенем охоплення 
проблеми становлення особистості, далека переважає сукупність існу-
ючих персонологічних теорій (ми вже не говоримо про лаконічність). 
Причиною того, що вона не була „взята на озброєння”, є, нам здається, 
те, що в ній нічого немає про… інтеріоризацію. Цікаве питання ставить 
Л.А.Радзіховський: „Хіба можливе „зовнішнє” без „внутрішнього”; 
„чисто зовнішня” соціальна поведінка людини, не забезпечена (не вик-
ликана до життя) наявністю відповідних психічних, внутрішніх форм?” 
[385, 55]. Подібне питання цікавить і В.П.Зінченка [187]. А от Л.С.Ви-
готський в цьому не бачив жодного питання: становлення особистості 
відбувається не через „привласнення”, а через „пред’явлення” (чогось 
свого) – іншим. А отже, воно, це своє внутрішнє, завжди вже є. І це – 
принципово, кардинально змінює методологію, саму тканину 
культурно-історичної теорії. Момент, акція пред’явлення, виявлення, 
вираження себе, свого внутрішнього – виявляється ключовим, але він ні 
в яких дослідженнях, виконаних в межах даної парадигми, не був 
прийнятий до уваги. До речі, і сам Виготський не приймав його до уваги 
і в дослідженні утворення штучних понять разом з Л.С.Сахаровим, і в 
аналізі класичних експериментів О.М.Леонтьєва по формуванню 
опосередкованого запам’ятовування. В цих дослідах, навпаки, дитині 
пред’являлися завдання та способи його виконання, і вся подальша 
процедура розгорталася навколо того, що з цим відбудеться – тобто, як 
дитина привласнить пред’явлені способи і до чого це призведе. Зараз 
ми можемо сказати, що так і повинно було бути, адже досліджувався 
розвиток вищої психічної функції, а не особистості в цілому. В цьому 
вся справа. До речі, згадаємо, що висновку Виготського, який тут 
аналізується, передував його аналіз виникнення жесту. Так от, ситуація 
тут принципово протилежна. Дитина, дійсно, спочатку пред’являє 
іншому те неусвідомлене й незнане, що є „в ній” – потребу щось діс-
тати. Лише за умови існування поруч особистості, яка вже знає, що саме 
пред’явлене, останнє взнається, означається і самою дитиною. В такому 
новому вигляді воно повертається до неї як її пережите (переведене – в – 
своє живе) і стає „для неї”. Внутрішній світ ускладнюється, адже в ньому 
виникла нова опозиція „Я–переживання”. Дійсно, це є акт становлення 
цілісної особистості. В той час, як формування опосередкованого 
запам’ятовування або поняття, таким актом, власне, не є. 

Щось подібне ми спостерігаємо в глибокому і майстерному дослі-
дженні Д.Б.Богоявленською інтелектуальної активності [59]. Вона, 
нагадаємо, розрізняє рівні „активності суб’єкта” і „активності особис-
тості”: перший спостерігається, коли досліджуваний сам, без вказівки, 
починає вирішувати ряд завдань за аналогією. Другий же пов’язаний зі 
спробою створити нові задачі і їх вирішити. Саме тут ми маємо 
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відпочаткове пред’явлення. Тільки досліджуваний „пред’являє” собі як 
іншому (своєму наявному досвіду) нові інтенції. І це також, за 
Виготським, є актом становлення особистості, в той час, як рівень 
„активності суб’єкта” таким назвати не можна. Але це означає, що 
зауваження Виготського про те, що вищі психічні функції, з одного 
боку, і особистість, – з іншого розвиваються за однаковими закономір-
ностями, слід розуміти так, що це процеси не тотожні, а схожі! І, 
виявляється, різниця між ними є суттєвою. Більше того, в одному 
вихідному, ключовому моменті ці два процеси є протилежними. Якщо 
при вивченні розвитку окремої вищої психічної функції такі явища, як 
бажання, прагнення, в цілому, актуалізації досвіду досліджуваного 
можуть легко „виноситися за дужки” і не враховуватися, то при 
вивченні процесів становлення цілісної особистості саме ці прояви 
„пред’явлення” свого-внутрішнього іншим – повинні розглядатися як 
центральні і найголовніші. Ми можемо, гіпотетично поки що, припус-
тити, що в ідеї Виготського висловлений дійсний психологічний 
механізм становлення особистості: у власній активності вона пред’яв-
ляє іншим людям свої внутрішні психологічні репрезентації (менталь-
ності) і тим самим усвідомлює, осмислює їх, перетворюючи на 
переживання (переводить в своє–живе), формуючи опозицію до цього 
перетвореного-за-допомогою-іншого власного внутрішнього змісту. 
Тобто, цим механізмом, фактично є діалог. Треба відзначити, до речі, 
що О.М.Леонтьєв, все ж відрефлексував фундаментальну думку свого 
вчителя і висловив її так: „…внутрішнє (суб’єкт) діє через зовнішнє і 
цим саме себе змінює” [249, 200]. І навіть більше того: „Особистість, 
таким чином, перестає здаватися результатом прямого нашарування 
зовнішніх впливів; вона виступає як те, що людина робить із себе, 
стверджуючи своє людське життя” [249, 225]. Наводячи ці висловлен-
ня ми робимо необхідний відступ, важливий в контексті загальної 
проблеми діалогізму. Ми зустрічаємось тут з цікавим явищем, яке 
Грегорі Бейтсон назвав „взаємодія ідей” [45]. Перед нами, насправді, 
дві (а не одна) ідеї Виготського: одна – про інтеріоризацію як механізм 
виникнення окремих вищих психічних функцій, і інша – про принци-
пово інший механізм становлення цілісної особистості. Так сталося, 
що Виготський їх об’єднав і виклав в єдиному контексті (в принципі, 
це легко пояснити початковістю етапу, самим лише підходом до 
проблеми). Вивчаючи подальшу творчу спадщину Л.С.Виготського, ми 
легко бачимо постійну взаємодію цих ідей: автор одночасно уточнює й 
розробляє кожну, намагається виокремити їх (відірвати одну від 
одної), але й утримати разом, адже вони – про, взагалі-то, єдиний 
процес становлення психіки людини. І якщо перша з цих ідей була 
„підхоплена” учнями і отримала повноправне життя, друга продовжу-
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вала виношуватися важко. Проте, помічене багатьма авторами, тяжіння 
„пізнього” Виготського до проблем особистості, переживання (див. 
М.Г.Ярошевський, О.О.Леонтьєв еtс) говорить про те, що він уже 
підходив до прояснення ситуації й тут. Цей постійний діалог автора 
ідей проявився і в його учня, О.М.Леонтьєва. За Г.Бейтсоном, ситуація 
останнього є класичною: „Ми стартуємо від двох начал, кожне з яких є 
авторитетним” [45, 29]. Леонтьєв втілив першу ідею вчителя і в 
класичних експериментах з пам’яттю, і в розгалуженій системі теорії 
діяльності, але (про це говорять наведені вище цитати), не забував і 
про другу ідею. Це був постійний діалог ідей, засвоєних від Вигот-
ського, і це був постійний діалог з Виготським. Ми підкреслюємо тут 
термін – це була не боротьба, не відстоювання, не змагання, а саме 
діалог, коли кожна ідея – поважається, визнається, але виявляється 
вимушеною співіснувати і взаємодіяти з протилежною, адже вони 
обидві вірні і становлять суперечливе ціле (вони – сполучаються, – 
сказав би Г.С.Костюк). Повертаючись до нашої теми, зазначимо, що 
ми приймаємо ідею Л.С.Виготського про механізм становлення 
особистості і намірені в подальшому показати, що йдеться тут, власне, 
про діалог. 

Починати слід з визначення методологічної позиції, оскільки одні 
й ті самі емпіричні дані (не важливо – отримані вони в спостереженні, 
чи експерименті) можуть розумітися по-різному, в залежності від 
вихідної позиції дослідника. Необхідно погодитися з А.В.Юревичем в 
тому, що, образно кажучи, „показники приладів” набувають сенсу 
лише в межах життєвого світу спостерігача. Результати дослідження 
ще мають набути статусу наукового факту. „В той же час, – зазначає 
А.В.Юревич, – факти не ідентичні результатам спостереження, а 
включають у себе їх певні інтерпретації. Науковий факт не існує як 
такий – у вигляді „чистих” даних, він завжди включений у визначену 
інтерпретаційну структуру” [531, 23]. Таким чином, те, який науковий 
факт буде встановлено на підставі тих чи інших емпіричних даних, 
залежить однаковою мірою, як від специфіки цих даних, так і від 
вихідної теоретико-методологічної (і, навіть, особистісної) позиції 
дослідника. Так, в появі жесту дитини рефлексолог побачить факт 
прояву умовного рефлексу, бихевіорист – зафіксує специфічну відпо-
відь на стимул, психоаналітик – вияв лібідозної енергії і т.д. 
Л.С.Виготський побачив тут акт становлення цілісної особистості, і це 
означає, що вихідні підґрунтя Виготського-вченого принципово 
своєрідні. Це стосується поглядів і на психіку, і на її розвиток, і на 
особистість взагалі. Ми показали: Л.С.Виготський не висловив своє 
кредо і його унікальне сприймання даного спостереження як наукового 
факту… забулось. Ця невисловленість багато в чому вплинула і на 
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сучасний стан вивчення проблем психології діалогу. В найбільш 
популярних парадигмах сучасної психології цьому явищу не надається, 
власне, центрального, ключового значення. Тому спроби дослідників 
якось підсилити, акцентувати це значення виглядають непереконливи-
ми, штучними, пафосними, дещо… екзельтованими. Підкреслимо, ми 
вважаємо, що це відбувається з причини методологічної необґрунто-
ваності: явище діалогу просто не введено в систему реальних базових 
категорій психології. Більше того, слід погодитися з Ґордоном Вілером 
в тому, що основна вихідна парадигма сучасної психології залишається 
суто індивідуалістичною, і отже – анти-діалогічною: „Ці погляди, – 
зазначає Вілер, – організовані та ґрунтуються на фундаментальному 
положенні про абсолютно окреме Я, яке створене і дане ще до 
виникнення взаємостосунків, здібностей до сприйняття, створення 
смислів і здатності до розвитку” [458, 85]. Водночас, той же принцип 
діалогізму в наукових дослідженнях засвідчує, що в психології не 
варто і не можна організовувати боротьбу напрямів і шкіл, спрямовану 
на відкидання якихось з них на користь інших. Психіка виявляється 
настільки складним і багатогранним „об’єктом”, що різні напрями є не 
„лихом”, а обов’язковою умовою її все більш повного пізнання. Тому 
кожний новий напрям повинен бути виправданим не тим, що він 
чимось кращий за інші а тим, що з його допомогою можна виявити і 
спробувати зрозуміти те нове, що не охоплюється іншими. Стосовно 
нашої теми, це читається таким чином: що може відкрити нового в 
проблемі психології розвитку особистості використання категорії 
„діалог” у вигляді дослідницького принципу? Квінтесенцією числен-
них тлумачень психологічних аспектів діалогу (значна частина яких 
наводиться і в цій книзі), є, на наш погляд, розуміння його як особли-
вого способу взаємодії і мислення (тобто – взаємодії внутрішньої), 
який може бути притаманний виключно особистості. При цьому, люди, 
які здійснюють діалог, знаходяться в суб’єктній позиції (останню, 
слідом за Г.С.Батіщевим [37], ми розуміємо як поєднання власної 
інтенціональності з прийняттям іншого у вигляді рівноцінного, інтен-
ціонального партнера). Власне, таке розуміння поняття „суб’єктність” 
є релевантним точному значенню категорії „взаємодія”: взаємодіяти 
можуть лише два рівноцінні суб’єкти (діячі). Спираючись на дане 
розуміння, можна визначити координати нового простору дослідження 
психіки і її розвитку, який відкривається. Аналіз численної сучасної 
літератури, присвяченої психології діалогу, дозволяє виокремити 
ключові, на наш погляд, позиції, які можуть в єдності розглядатися як 
методологічне підґрунтя дослідження своєрідних аспектів становлення 
і існування особистості. Мається на увазі наступне: якщо діалог є 
способом взаємодії, притаманним виключно цілісній особистості, його 
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використання в якості дійсного об’єкта і, одночасно, принципу дослід-
ження, може сприяти подоланню редукційних тенденцій в психології 
особистості. З іншого боку, врахування того, що в діалозі обов’язково 
проявляється момент своєрідного сполучення „вираження – відкри-
тість” (вираження, як „пред’явлення” конкретному Іншому свого 
внутрішнього, а відкритість, як прагнення і відсутність страху 
отримати пред’явлення від іншого), дозволяє розгортати не лише 
дослідження в площині конкретного „тут-і-тепер” існування людини, а 
й ставити серйозні питання щодо виникнення і розвитку змісту того, 
що пред’являється (фактично ці питання поставлені на початку цього 
розділу). Звідси виникає необхідність пошуку внутрішньої психологіч-
ної репрезентації діалогу, тобто, фактично, „носія”, який би і відо-
бражав діалог у внутрішньому світі людини; викликав та розвивав 
його, і сам би змінювався в процесі діалогу. Нам уявляється, що в 
якості такого носія може виступати „переживання”. Даному явищу в 
психології присвячена більш ніж широка література, однак нас ціка-
вить, по-перше, дійсний, змістовно-динамічний зв’язок „переживання 
– діалог”. По-друге ж, здається доречним в дослідженні переживання 
використати логіку Л.І.Божович, яку вона застосувала при вивченні 
потреб. Дослідниця говорила, зокрема, про те, що в науці багато 
відомо про потреби (зміст, види тощо), але є сенс поставити питання 
про те, як змінюються потреби (зазначимо в дужках, що крім самої 
Лідії Іванівни, цей аспект проблеми, а саме – динаміку в парі „потреба-
мотив” дуже змістовно досліджував Г.О.Балл [29]). Так от, ми вва-
жаємо, що є сенс ставити питання, як змінюються переживання, і 
відповідь на нього буде означати важливий крок в розумінні психології 
явища розвитку цілісної особистості. Нарешті, зрозуміло, що викорис-
тання діалогу як наукового принципу дослідження становлення 
особистості, вимагає розробки і застосування нового методу дослід-
ження. Ця класична (від Л.С.Виготського) методологема: новий об’єкт 
– новий метод, на жаль лише декларується в сучасній науці. Однак в 
даному випадку використання наявних методів, серед яких практично 
всі можуть бути охарактеризовані, як стимул-реактивні і монологічні, 
просто руйнує всю логіку, як на вихідних її етапах, так і на операціо-
нальних, і узагальнюючих. В цілому ж, реалізація діалогічного прин-
ципу в дослідженні психології особистості буде означать ні більше, ні 
менше, як зміну панівної парадигми на нову, яку вдало озвучив Роло 
Мей, написавши, що одиниця вивчення являє собою швидше 
„існування-двох-особистостей-в-світі” [302]. 

Безумовно, викласти розгорнуту методологію нового підходу 
зараз просто неможливо. В цьому тексті ми, швидше, спробуємо 
прокоментувати викладені ключові позиції (цілісність-вираження-
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переживання-метод дослідження) з використанням деяких емпіричних 
даних. Щодо останнього зауважимо: на наш погляд, справа не лише в 
тому, щоб отримувати нові експериментальні дані, а ще й в тому, щоб 
перетворювати на нові наукові факти вже існуючі – в нових системах 
інтерпретацій (звісно, якщо це можливо і якщо існуючі дані є 
надійними). 

 Отже, якщо ми взяли за „точку відліку” цитовану вище думку 
Л.С.Виготського, і вважаємо, що застосування діалогізму як дослід-
ницького принципу може не лише допомогти зрозуміти, що саме він 
мав на увазі, але й відкрити нові можливості розуміння психології 
становлення особистості, слід вибудувати змістовно-понятійну струк-
туру. Почнемо з питання „хто пред’являє іншим?”. Спроба відповісти 
на нього в суто науково-емпіричному ключі одразу наштовхується на 
серйозні перешкоди. Дійсно, дуже легко сказати в житейському плані, 
що пред’являє дещо внутрішнє, безумовно, інша людина, яка є 
унікально-уособленим, цілісним суб’єктом. Але що вийде, якщо ми 
спробуємо наповнити цю фазу емпіричним психологічним змістом? 
Легко виявиться, що ми змушені будемо говорити окремо про мотиви, 
окремо про емоції і т.д. І виклавши все це, якоїсь інтегрованої єдності 
вже не отримаємо. Це положення речей і є редукціонізмом. Дане 
явище притаманне не лише психології: дійсне коріння його, на наш 
погляд, дуже вдало охарактеризував І.Пригожин [375]: схильність до 
редукції в наукових дослідженнях ґрунтується на впевненості в тому, 
що по-перше, можна дійсно розкласти складне ціле на такі частини, в 
яких буде втілюватися все ціле, а, по-друге, ці частини будуть 
достатньо простими, і зрозумівши просте, ми отримаємо суму таких 
простих даних (розумінь), яка й буде, власне, розумінням цілісності, 
яка нас цікавить. Хибність цієї логіки давно усвідомлена, але 
психологія не може подолати поки що даний підхід. Особистість в 
сучасних науково-психологічних дослідженнях розкладається на 
окремі складові частини, які і виступають дійсним предметом дослі-
дження. Сама ж вона як змістовно-нерозривне ціле при цьому ніби 
виноситься за дужки, лише припускається*. Вона, таким чином, зникає 
з наукового аналізу, і це було б нормально, якби мова йшла про щось 
схематично-абстрактне. Але ж особистість завжди конкретна, жива і 
діюча. Щось суттєве весь час вислизає з уваги дослідників. Нам 
здається, що є певний діалектичний розрив. Особистість є, і не може 
бути нічим іншим, як сумою окремих своїх частин-мислення, сприй-
                                                 
*
 Далі викладаються думки, які частково вже були опубліковані автором (див. 

М.В.Папуча, Т.Д.Кричковська "Особистість: розвиток, соціалізація, виховання" – 

наукова монографія, Ніжин, 2001 р. [347]). 
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мання, почуттів, мотивів, характеру тощо. Але водночас вона ніколи не 
є лише сумою цих частин. Більше того, кожна частина ніколи не існує 
окремо і самостійно, вона є носієм всієї особистості, а також її 
відбиттям. Особистість живе, розвивається і формується лише вся, як 
цілісність. В цьому живому русі цілісності змінюються взаємозв’язки 
окремих складових і змінюються самі ці складові. Але ці зміни – 
вторинні і третинні порівняно зі змінами цілого – особистості. Вони 
виникають після окремого живого руху особистості, накопичуються і 
сприяють наступним цілісним рухам. Ігнорування цієї простої 
діалектики призводить до свавільного „розтину” цілісної людської 
особистості на окремі шматки. Це є, на думку О.С.Арсеньєва, зведення 
особистості до звичайної (хоч і дуже складної) речі серед інших речей 
[21]). Виникає безособова психологія, а слідом знеособлюється і педа-
гогіка. Такий стан речей взагалі не можна називати поганим або 
гарним – сучасна наука (і не лише психологія) просто не знає іншого 
шляху дослідження. Вражаючий розрив з очевидністю – живою 
цілісною особистістю – спонукає шукати можливості адекватного вив-
чення психіки людини. Таких шляхів сучасна психологія знає три. 
Перший з них (не за хронологією, а за науковою цінністю) пов’язаний 
з заміною розкладання складного об’єму вивчення на окремі елементи 
(часткові, не пов’язані між собою органічно і виокремлені довільно 
дослідником відповідно не до логіки об’єкту, а до логіки власних 
завдань і поглядів) на аналіз за „одиницями”. Автор цього напрямку, 
Л.С.Виготський, писав: „Під одиницею ми розуміємо такий продукт 
аналізу, котрий на відміну від елементів має всі основні властивості, 
які притаманні цілому, і які є такими, що далі не розкладаються, 
живими частинами цієї єдності” [112, 15]. Ідея Виготського виявилася 
дуже плідною, її розвиток і реалізація дозволили психології зовсім по-
іншому побачити структуру, функцію і розвиток окремих психічних 
явищ. Більше того, виявилося можливим навіть керувати розвитком 
окремих процесів, проектувати їх. Але зверніть увагу на слово „окре-
мих”. Справа в тому, що відносно такого складного різнорівневого 
об’єкту, яким є особистість, „одиниці” знайдені не були. Існувало 
багато спроб: О.М.Леонтьєв вважав такими мотиви, що реалізуються в 
діяльності [249], В.М.М’ясищев називав дійсними одиницями аналізу 
особистості відношення людини, сам Виготський, а далі – Л.І.Божович 
схилялися до того, щоб визнати в якості одиниці особистості пережи-
вання, (хоча Виготський ніде не писав визначено, а саме схилявся до 
такого визнання, його ідея видається дуже цікавою, якщо чітко 
зрозуміти, що саме він мав на увазі під терміном „переживання”, ми 
ще повернемось до цього). Були і інші спроби і ідеї, які заявляються і 



 391

зараз. Але тупиковість цієї гілки аналізу особистості вже не викликає 
сумнівів. В особистості не можна виокремити „одиницю аналізу”, тому 
що по-перше, будь-яка структура виявляється „замалою” для того, щоб 
вмістити в собі в знятому вигляді всю особистість, а отже, і це по-
друге, поза цією структурою як предметом аналізу залишається ще 
безмежно багато іншого, такого суттєвого і важливого в житті 
особистості. По-третє ж, виявляється, що буквально кожна частина 
особистості (і не лише психічна) несе на собі слід, відбиток і коріння 
всієї особистості. Але, хоча несе вона це не так, як має нести 
„одиниця”, все ж, спрощено кажучи, будь-яка риса (фізична, біоло-
гічна, психічна, соціальна) може бути „одиницею” особистості. Саме 
тому, що це є її риса. Щоб впевнитися, що це саме так, прислухаємось 
до того, що каже з цього приводу чудовий російський філософ 
О.Ф.Лосєв: „Спостерігаючи гарно знайомий вираз обличчя людини, 
котру ви давно знаєте, ви обов’язково бачите не просто зовнішність 
обличчя, як щось самостійне, не просто так, як говорите, наприклад, 
про геометричні фігури. Ви бачите тут обов’язково щось внутрішнє – 
однак так, що воно дане лише через зовнішнє, і це зовсім не заважає 
безпосередності такого споглядання. Отже особистість є завжди 
виявлення... Особистість людини не мислима без її тіла, – звичайно 
тіла осмисленого, тіла, по якому видно душу... Та й як ще я можу 
взнати чужу душу, як не через її тіло... Тіло завжди прояв душі, отже, в 
якомусь сенсі, сама душа... По тілу ми тільки й можемо судити про 
душу” [261, 75]. Далі О.Ф.Лосєв так же яскраво, просто і переконливо 
доводить виявлення всієї особистості в міміці, інтонації, русі: „Мені 
іноді страшно буває поглянути на обличчя нової людини і жахливо 
буває вдивлятися в її почерк: її доля, минула і майбутня, піднімається 
цілковито, невблаганно і неминуче” [261, 176]. Навіть предмети, 
зроблені людиною, або ті, що оточують її довгий час, несуть на собі, в 
собі, виявлення особистості хазяїна. Все, про що пише О.Ф.Лосєв, 
знають усі, не хоче цього знати лише сучасна наука. І не слід вважати 
наведені думки філософа наївними і банальними. В них, і це ми 
покажемо далі, міститься цікавий і зовсім незвичайно-новий підхід до 
особистості та її розвитку. 

Отже ідея Виготського, про „одиниці” аналізу психічного не 
спрацьовує по відношенню до особистості. Він здається сам це від-
чував. Недаремно один з найавторитетніших дослідників його твор-
чості Л.Радзиховський доводить, що останні тексти свідчать про 
відмову Виготського від реалізації своєї ідеї в психології особистості*. 
                                                 
*
 Нам близька точка зору Е.В.Ільєнкова, який саму особистість вважав "одиницею 

психічного життя". 
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Другий шлях пошуку психологічного предмету в дослідженні 
особистості можна визначити як персонологічну феноменологію. На 
ньому сходяться такі різні наукові напрямки, як персонологія В. 
Штерна, гуманістична психологія К.Роджерса, А.Маслоу, психологія 
індивідуальності Г.Олпорта, екзестенціальна психологія. Всі ці різні 
відгалудження сучасної психології особистості об'єднує їхнє тяжіння 
до описовості предмету дослідження. 

Квінтесенцією напряму можна вважати фразу К.Роджерса: „Я 
ніколи не вчився будь-чому по дослідницьким роботам... Я не справ-
жній вчений. Більшість моїх робіт покликані були підтвердити те, що я 
вже визнавав як істину” [490, 561]. Важливий підтекст цього вислов-
лювання: відомо, що насправді К.Роджерс активно проводив саме 
наукові дослідження, створив кілька психодіагностичних методик, і 
його теоретичні погляди на цілісну особистість все життя розвивалися 
і змінювалися. Сутність, його думки – в розчаруванні класичною пси-
хологією, її простим розділенням цілісного предмету і підкреслення 
того, що сам Роджерс використовує опис поведінки, аналіз вислов-
лювань i власний досвід. 

В теорії К.Роджерса є дуже важлива і глибока думка, яка стосу-
ється методології дослідницького підходу до вивчення особистості і її 
розвитку. Особистість є таким об’єктом дослідження, який не тільки не 
можна ні в якому разі розкладати (яка б логіка, які б завдання не 
стояли перед науковцем), але його взагалі не можна вивчати, 
поміщаючи перед собою, як будь-який інший об’єкт, річ (як це 
робиться в біології, хімії, фізиці тощо). Це просто нічого не скаже про 
неї як про особистість. З нею треба говорити: вступати в діалог, 
вислуховувати, запрошувати до творчості. Ці позиції особливо активно 
розділяв Г.Олпорт, в філософії – М.Бубер, а в вітчизняній науці – 
С.Л.Рубінштейн та М.М.Бахтін. 

Третій шлях пошуку психологічного предмету в особистості 
взагалі не підлягає серйозному аналізу. За словами того ж К.Роджерса, 
понад триста теорій особистості в сучасній психології є просто 
схемами, які будує дослідник відносно власної особистості. Відбува-
ється це так. Дослідник вивчає якесь окреме психічне явище. Оскільки 
ж воно, і це об’єктивно так, несе в собі всю особистість, це підбурює 
науковця зробити узагальнення, „вийти” на теорію особистості. 
Нестача фактичного матеріалу компенсується досвідом співжиття з 
власним внутрішнім світом. Так заявляється ще одна теорія. Може 
бути ще примітивніше: нічого не треба досліджувати експеримен-
тально, досить начитатися літератури і мати велике прагнення стати 
теоретиком. Наукова цінність таких побудувань химерна, хоча ми 
згодні з думкою Л.І.Анциферової про те, що вони, ці численні теорії, 
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все ж корисні, оскільки відкривають нові аспекти і ракурси людської 
особистості, звертають увагу на неочікувані проблеми. 

В цілому ми можемо констатувати, що головна проблема 
наукового дослідження особистості та її розвитку полягає в тому, що 
тут не просто співпадають об’єкт і предмет, вони є тотожними. Це 
нонсенс для сучасної науки (але лише для сучасної). Але факт є факт: 
будь-яке звуження аналізу зразу руйнує об’єкт дослідження. З цієї 
ситуації є два виходи: або вивчати окремі складові частини особистості 
і стверджувати, що тим самим вивчається вся вона, або спробувати, 
попри все, здійснити-таки цілісний підхід до особистості. З першим 
виходом тепер все зрозуміло – там особистість не вивчається, а на 
підставі конкретних даних про окремі психічні явища добудовується 
певна схема. Другий вихід уявляється дуже проблемним, але саме в 
цьому напрямі ми будемо рухатись в своєму подальшому аналізі*. 

Неперевершений знавець проблем внутрішнього світу людини, 
С.Л.Рубінштейн, зазначав, що такий напрям аналізу вимагає нового 
методу. „Метод вивчення людини, специфічно людського способу 
існування полягає в тому, щоб розкрити людину в усіх для неї суттєвих 
зв’язках і відношеннях, в кожному з яких вона виступає в новій якості” 
[405, 261]. Суто людський, особистісний спосіб існування реалізується 
в трьох основних життєвих площинах – в діяльності, взаємовідносинах 
та самосвідомості. Визнання самосвідомості однією з рівноцінних 
сторін буття особистості не був загальноприйнятим у вітчизняній 
філософсько-психологічній традиції, яка, головним чином, „орієнту-
вала” життя людини назовні, від себе. Однак, ми розділяємо наступну 
думку Л.І.Анциферової: „Особистість, нарешті, це людина, яка пос-
тійно оповідає самій собі про свої взаємовідношення з цілим світом і у 
внутрішній полеміці з уявним співрозмовником стверджує, захищає, 
осуджує, змінює, вдосконалює себе” [16, 4]. В цьому сенсі виникає 
проблема власне психологічного предмету дослідження. 
                                                 
*
 До речі, парадоксальність особистості, як об'єкту дослідження гарно видно, якщо 

взяти площину визначення понять. Існує дуже багато спроб визначення терміну 

„особистість”, але жодне з них не є визначенням поняття. Це завжди звучить як комп-

лекс. За Виготським, в основі комплексу лежать фактичні зв'язки, які відкриваються в 

безпосередньому досвіді [112, 40]. Отже комплекс фіксує те, що безпосередньо 

спостерігається і довільно групується. Він не відкриває сутності явища, а отже не є 

поняттям. І такими є всі визначення особистості. Просто деякі з них доповнюються 

власними умоспогляданнями. На наш погляд, все це відбувається тому, що особистість 

– дійсно не поняття, а категорія (також як категорії „матерія”, „свідомість”, „природа” 

тощо). А в їхньому пізнанні (і теоретико-епістеміологічному, і практично-дослідниць-

кому) зовсім не діють „правила” і механізми сучасних позитивних наук За О.Ф.Ло-

сєвим „особистість є завжди обов'язково життя, а не чисте поняття. Чисте поняття 

повинне бути здійснене, матеріалізоване, щоб говорити про особистість” [261, 75]. 
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Повертаючись до думки С.Л.Рубінштейна, відзначимо принципово 
важливий момент: особистість в сутнісних для себе відношеннях зі 
світом кожного разу виступає в новій якості. Це означає, що основний 
спосіб буття особистості є розвиток, який відображає сутнісну потребу 
людини, як універсальної істоти – „постійно виходити за власні межі, 
досягати можливої повноти втілення в індивідуальній формі своєї родо-
вої сутності” [16, 4]. В цьому сенсі особистість являє собою утворення, 
яке відрізняється постійною готовністю і здатністю до розвитку. Навіть 
стійкі властивості, узагальнені емоційно-чуттєві відношення і стабільні 
психічні стани завжди мають процесуально-динамічний характер, отже 
їм завжди властивий функціональний розвиток Співвідношення стабіль-
ного і змінного в особистості є надскладною проблемою теоретичної 
психології. Ми вважаємо, що серйозним методологічним підґрунтям її 
вирішення є ідея О.Ф.Лосєва про становлення. 

Проблема змісту і динаміки психічних явищ вимагає особливої 
логіки підходу, в зв’язку вже з тим, що сам зміст психічного явища є 
плинним і динамічним. Разом з постійною готовністю до розвитку 
особистості виявляється притаманною і стабільність, сталість, особ-
ливо у співвідношенні з соціальним середовищем. 

Частковим, проміжним і тимчасовим, але все ж таки виходом із 
ситуації є, на наш погляд, логіка, яку використовує для вивчення 
особистості Л.М.Собчик [428]. Різноманітність і неповторність люд-
ських особистостей автор пояснює „індивідуальною вибірковістю по 
відношенню до об’єктів оточуючого світу та власним стилем засвоєння 
інформації”. В основі цієї вибірковості лежить одна, або кілька про-
відних тенденцій, які проходять через всі рівні організації особистості: 
біологічні підвалини, психологічну складову, та найбільш високі цін-
нісні структури і спрямованість. Л.М.Собчик стверджує, що поняття 
„провідна тенденція” є більш змістовним і динамічним аніж „риса”, 
„властивість”, „стан”. Воно всі їх об’єднує і визначає напрям їхньої 
трансформації в різні періоди життя і на різних рівнях самосвідомості” 
[428, 20]. Провідна тенденція, пише далі автор, – „це дефініція, яка 
включає в себе і умови формування визначеної особистісної власти-
вості, і саму властивість, і предиспозоцію до того стану, який може 
розвинутися під дією середовищних впливів, як продовження даної 
властивості” [428, 20]. Провідна тенденція пронизує особистість не 
тільки по вертикалі, а й по „горизонталі”, виявляючись в мотиваційній 
сфері, емоційних переживаннях, інших структурах. Таким чином 
Л.М.Собчик намагається поєднати в новій специфічній „одиниці 
аналізу” структурні і динамічні прояви особистості. Привабливим в цій 
концепції є її наближення до життя реальної особистості. Зокрема, 
визнання того, що розвиток є не просто окремим атрибутом особис-
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тості, а формою її існування. Крім того, в поглядах автора явно 
проглядається цілісність розуміння особистості. Теоретична спроба 
Л.М.Собчик є, безумовно, продуктивною в тому плані, що в ній 
здійснюється аналітичне „приведення” численного термінологічного 
апарату до живого існування людської індивідуальності. 

В свій час, Г.Олпорт побудував чудову і струнку теорію інди-
відуальності особистості, яка й досі суперечить всім відомим теоретич-
ним підходам і дуже приваблює глибиною аналізу. Олпорт, далі, 
однозначно заперечив адекватність дослідження особистості в рамках 
номотетичного підходу (цей підхід охоплює абсолютну більшість ме-
тодів дослідження особистості). Натомість, за Олпортом, особистість 
дійсно можна пізнати лише ідеографічне, тобто приймаючи до уваги ії 
власні формулювання і мову. І це – абсолютно чудова і вірна думка. 
Але сам Олпорт, за винятком аналізу „листів Дженні”, використовував 
виключно номотетичний підхід, на його підставі розвиваючи власні 
теоретичні уявлення. Цей же парадокс спостерігаємо у Л.М.Собчик: 
особистісні тенденції, динаміку вона вивчає за допомогою цілком 
статичних, переважно жорстко стандартизованих і формалізованих 
методик. Правда їх (методик) багато, але ж це ні в якій мірі не відкриває 
можливість дослідити тенденцію. 

У своєму аналізі розвитку особистості ми будемо спиратися на 
логіку Собчик в її вихідній частині, тобто в самому баченні необхідності 
науково дослідити багатомірний процес розвитку людини, уникаючи 
вказаного протиріччя між суто структурним і суто динамічним 
підходами. Задача аналізу полягає в тому, що дослідити єдиний процес 
розвитку цілісної особистості, не вдаючись до штучної логіки виокрем-
лення окремих її компонентів. Як складна відкрита система, здатна до 
саморегулювання, особистість розвивається як єдина цілісність. Мабуть, 
доречно уявити, що її складність і багатомірність призводить до 
виникнення в межах цілого окремих ліній розвитку. „Окремість” 
означає, що всередині лінії є свої специфічні механізми і законо-
мірності, які роблять її несхожою на інші лінії. В той же час, ці окремі 
лінії пов'язані між собою, утворюючи складну систему взаємозв’язків. 
Це, так би мовити, зв'язок окремих ліній „по горизонталі”. Крім того, 
кожна лінія розвитку є аспектом, частиною, окремим напрямом 
розвитку всієї особистості. З точки зору діалектичної логіки ми маємо 
справу зі складним і неоднозначним взаємовідношенням цілого і 
частини та сутності і явища*. 

                                                 
*
 О.Ф.Лосев пише про це так: „Якщо ціле є лише сумою окремих частин, то це означає, що 

немає ніякого цілого, адже якщо воно не міститься в кожній окремій частині, то воно не 

міститься і в усіх разом взятих частинах” [261, 128]. 
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Лінії розвитку особистості не є „одиницями аналізу” в тому 
значенні, яке надає останнім генетична психологія. Головна відмін-
ність в тому, що лінія розвитку не визначається за допомогою аналізу, 
а дійсно існує і в такому вигляді „схоплюється” і вже потім аналізу-
ється. Мабуть, в межах кожної лінії можна знайти свою „одиницю”, 
але ми зовсім не впевнені в тому, що це треба робити. Сутність підходу 
полягає в тому, що береться лінія розвитку особистості, а не розвиток 
окремих частин особистості (пізнавальної сфери, емоцій, мотивів 
тощо). Отже, це є не аналіз частин, а аналіз цілісного життя людини. 
Спираючись на дані сучасної науки, ми можемо говорити про такі ос-
новні лінії розвитку особистості: лінія розвитку відношень особистості 
із зовнішнім світом (розвиток суб’єкт-об’єктних і суб’єкт-суб’єктних 
взаємостосунків), розвиток інтеграції особистості, розвиток процесів 
вираження особистістю свого внутрішнього світу; розвиток довіль-
ності поведінки; розвиток системи особистісних переживань; усклад-
нення особистості, розвиток організму людини, „тіла особистості”. 
Вже сам перелік засвідчує, що в аналізі охоплюються основні напрям-
ки і прояви життя особистості. Головне, на наш погляд, полягає в тому, 
що такий підхід нарешті дозволяє уникнути атомізму, довільного 
розкладання на частини та схоластично-абстрактного узагальнення. 
Тут долаються й інші традиційні протиріччя і складнощі аналізу 
особистості та її розвитку. Описаний підхід ґрунтується на певному 
діалектичному розумінні процесу розвитку цілісної особистості. 

Викладене розуміння необхідності і можливості подолання 
редукційності у вивченні особистості набуває дійсно важливого зна-
чення саме в контексті діалогічного принципу (до речі, саме через 
відсутність орієнтованості на нього, не можна вважати власне особис-
тісною дуже цікаву і змістову концепцію Л.М.Собчик). Це означає, що 
описана цілісність повинна дійсно бути живою: інтенціонально 
„пред’являти”, переживати і отже – існувати і розвиватися. Відомо, що 
дійсна жива людина саме такою й є, причому одразу після народження 
(а по останнім даним пренатальної психології – ще задовго до цього 
акту). Але що це означає, і чому виявляється можливим? Нам уявля-
ється, що найбільш точним є відповідь М.Бубера, згідно якої феномен 
живої особистості визначається тим, що вона відпочатково внутрішньо 
двоїста, і реально реалізує особливий спосіб існування (дві – людини – 
в світі). 

Саме про такий спосіб існування людини в світі йдеться в 
трактаті „Я і ТИ” [76]. Філософ виходить з вихідної і вродженої 
двоїстості свідомості людини: „Для людини світ двоїстий у відповід-
ності з двоїстістю її позиції. Позиція людини двоїста у відповідності з 
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двоїстістю основних слів, які вона може промовляти. Основні слова 
суть не одиничні слова, а словесні пари” [76, 294]. Ці пари – „Я – 
ВОНО” і „Я – ТИ”. Отже, Я людини теж двоїсте, оскільки Я основного 
слова „Я –ТИ” інше, ніж Я основного слова „Я – ВОНО”. Промовляння 
основного слова „Я – ВОНО” (тобто, в концепції Бубера, здійснення 
однієї з двох позицій) означає, що людина робить своїм об'єктом в 
цьому світі ДЕЩО. Вона це ДЕЩО пізнає, відчуває, уявляє, бажає і 
т.д. І не важливо, що саме наприклад, пізнається – зовнішнє, 
внутрішнє, містичне і т.п. Бубер пише: "Тут нічого не зміниться, якщо 
до „зовнішніх” приєднати „внутрішні” знання... внутрішні речі – як 
зовнішні речі, речі серед речей!” [76, 295]. Головне, що все це – царина 
ВОНО, в котру входять -речі, явища, інші люди і Я сам. Пізнання в цій 
царині, доводить філософ, залишає нас непричетними до світу, тому що 
і він непричетний до процесу пізнання, він дозволяє вивчати себе, але 
йому це байдуже, оскільки він ніяк цьому не сприяє і з ним нічого не 
відбувається. Крім пізнання, зв’язок людини зі світом ВОНО включає в 
себе і використання, яке теж є необхідним атрибутом людського життя. 
В цілому, ВОНО, за Бубером, утворює світ досвіду. 

Світ ТИ принципово, кардинально відрізняється від ВОНО, це 
світ не пізнання, не використання, а відношення „хто промовляє ТИ 
немає ніякого ДЕЩО в якості об’єкту,... не має нічого. Але він вступає 
у відношення” [76, 295]. Світ відношень виникає в трьох сферах – 
життя з природою, життя з людьми і життя з духовними сутностями. 
Що являє собою це відношення? Воно є, по-перше безпосередній 
контакт: „Ніяка абстракція, ніякі знання і ніяка фантазія не стоять між 
Я і ТИ” [76, 300]. Будь-який засіб, вважає Бубер, є перешкодою для 
відношення. Відношення є, по-друге взаємність: „Моє ТИ впливає на 
мене, як я впливаю на нього” [76, 303]. В цій думці дуже важливим є 
слово „моє”. ТИ для Бубера – завжди виключно тільки „моє”. ТИ моє 
не лише тому, що це – частина моєї свідомості (це можна сказати і про 
ВОНО), але, головне, тому, що перехід будь-чого або будь-кого в ТИ 
дійсно і реально робить це моїм – моєю частиною. Не завдяки привлас-
ненню і використанню, а в силу духовного стикання, об’єднання. 
Відношення, по-третє, не є пізнання. „Людину, якій я говорю Ти, я не 
пізнаю. Але я знаходжусь у відношенні до неї в святому основному 
слові” [76, 298]. Тільки вийшовши з відношення можна пізнавати, але 
людина перед цим переходить в ВОНО (відзначимо, що цей перехід 
власне основна проблема для Бубера). Про ТИ нічого не можна взнати, 
можна знати лише його всього як цілісність, оскільки ТИ і не 
розтинається. Отже, основне слово Я – ТИ може сказати лише цілісна 
(зріла і оформлена) особистість. Таким чином, М.Бубер переконливо і 
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ретельно відтворює два принципово різних світи людини, два проти-
лежних способи її існування. Спосіб Я – ТИ для людини, за Бубером, є 
первинним і навіть вродженим. Лише через ТИ людина стає Я. 
Основна проблема існування людини полягає в тому, що життя її 
мусить протікати в цих двох протилежних, за своє сутністю, 
площинах. „Людина, – зазначає Бубер, – не може жити без ВОНО. Але 
той, хто живе тільки з ВОНО, не людина” [76, 315]. На жаль, 
цивілізація має тенденцію до розвитку в напрямі розширення і 
збільшення влади ВОНО (хоча, безумовно, є і зворотна спрямованість 
– збагачення культурних традицій розширює можливості формування 
Я – ТИ відносин). Для того, щоб виникло відношення (Я – ТИ за 
Бубером, родинна увага за М.Пришвіним, доторкання до світу, за 
Рубінштейном) потрібна цілісна особистість і специфічна відкритість – 
усвідомлена і спрямована хода назустріч світу. Цей стан і цей акт 
Бубер називає – ЗУСТРІЧ. Це процес, сутність якого полягає в тому, 
що ТИ-вроджене втілюється в ТИ, яке зустрілося. Поняття ЗУСТРІЧ є 
квінтесенцією думки Бубера. Вона є актом самоздійснення особис-
тості. „Особистість людини виражена тим повніше, чим сильніше в 
людській двоїстості її Я те, що належить основному слову Я-ТИ” [76, 
335]. Виявляє себе особистість, коли вступає у відношення, мета якого 
– саме її існування у стиканні з Ти іншого. Отже, наш аналіз „перети-
нається” ще з однією лінією становлення особистості, а саме, з розвит-
ком вираження – втілення. „Особистість, якщо Вона є, – підкреслює 
О.Ф.Лосев, – взагалі мислиться завжди і незмінно впливаючою і 
діючою” [261, 145]. Виразне існування, тобто, особистісне існування, 
за Лосевим, є завжди синтез двох планів буття – внутрішнього і 
зовнішнього. Зовнішнє буття особистості – це її вигляд, лик, те, що 
сприймається іншими. Внутрішнє ж – це сутнісно осмислююче і те, що 
припускається. Ми сприймаємо особистість, але вже в цьому акті якось 
охоплюємо і враховуємо те, чого не видно, але що виражається з 
глибини. „Термін „вираження” вказує на певне активне спрямування 
внутрішнього в бік зовнішнього, деяке активне самоперетворення 
внутрішнього у зовнішнє” [261, 45]. Якщо особистісне буття є вираз-
ним, це означає, що особистість має внутрішню і зовнішню сторони, 
вони знаходяться у постійних динамічних взаємопереходах і домінує 
тут внутрішнє (якщо домінуючим буде зовнішнє, перед нами буде не 
особистість, а простий набір соціальних ролей, функціонер або „гвин-
тик”). Як лінію становлення, розвиток виразності особистості можна 
уявити таким чином. Виражаюча активність внутрішнього світу 
людини викликає живий рух особистості, в якому вона стикається з 
соціальною дійсністю. Соціальна поведінка будується як засвоєння і 
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виконання великої кількості соціальних дій і ролей. Утворюється так 
званий рольовий шар структури особистості. Рольова поведінка, нап-
риклад, професійна, може бути досить міцною ригідною, придушувати 
виразність. Тоді особистість може стати конформною, інволюціону-
вати. Розвиток же полягає в тому, що вираження „проходить” через 
шар соціальних ролей і особистість, її сутність відбивається на 
поведінці і на продуктах діяльності. Якщо говорити про професійну 
діяльність, то в цьому випадку ми маємо суть майстерності. Майстер-
професіонал, який не просто правильно виконує трудові операції, він у 
них, а також у продукт праці втілює власну особистість. Взагалі, є сенс 
говорити про особливу людську потребу втілення себе в цьому світі. 
Становлення особистості багато в чому визначається розвитком цієї 
потреби. Людина в своїй діяльності постійно ніби „розчиняє” куль-
турні й природні предмети і явища переводячи їх тим самим у власні 
особистісні сутнісні сили (розпредметнення). Але вона в той же час 
втілює ці сили в зовнішній світ. „Це закарбування живої активності як 
процесу життя людських сутнісних сил в предметі, – зазначає Г.С.Ба-
тіщев, – це перетворення логіки дій суб’єкта у власне предметно-
зафіксоване зображення і віднаходження суб’єктом своєї дійсності в 
об’єктах, які несуть на собі і зберігають образ його діяння, є опред-
метнення” [38, 99]. Людина опредмечує себе як індивідуально-непов-
торне соціальне ціле, як своєрідну тотальність своєї соціальності. 
„Результат її опредметнення є її твір” [38, 100]. (Причому, твір тут слід 
розуміти широко, це є, фактично, все, що залишає поруч з собою і 
після себе людина). 

Розвиток вираження – втілення особистості становить гостру 
педагогічну проблему. Як переконливо показав О.С.Арсеньєв [21], в 
педагогічному процесі цілі розвитку творчості (вираження, опредмет-
нення) і традиційні задачі навчання і виховання є антиномічними. 
Педагогічна система як відображення системи державної має на меті, 
перш за все, адаптувати дітей до наявних соціальних умов життя. Це 
відбувається через пригнічення виразності (шар соціальних ролей 
придушує виразність). Цим досягається органічне пристосування дити-
ни до соціальної дійсності, але при цьому блокується творче начало. 
Вирішення цієї дилеми, розвиток креативності дітей і дорослих 
залишається глобальною проблемою сучасної світової освіти. 

Водночас слід акцентувати, що вираження безумовно передбачає 
наявність іншої особистості (нехай, в окремих випадках, і у формі 
втілення її у власному творі – музиці, теорії, предметі). Вираження є 
тим містком, що з’єднує і тримає дві діалогічні системи – внутрішній 
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діалог (зустріч „Я”– „Ти” і зовнішній пошук іншого Ти і втілення в 
ньому). Вираження одночасно і вплив, і відкривання себе-внутріш-
нього, і отже це – ризик, і лише в діалозі особистість, що виражає може 
і зберегтись, і розвинутись. Адресність вираження і робить його 
особистісним „пред’явленням”, про що писав Л.С.Виготський. І тепер 
зрозуміло, що уможливлює його з точки зору внутрішньої, і що воно, 
власне, означає в житті особистості. Вираження можливе тому, що 
відпочатково існує внутрішня діалогічність (Я–Ти), яка є напруженою і 
інтенціонально-спрямованою на пошук Іншого ТИ і пред’явлення себе. 
Це є розвиток. І безумовно правий К.-Г.Юнг, коли говорить, що уяв-
лення про те, ніби „прирощення” особистості йде тільки ззовні виправ-
довує ті „забобони, що людина стає особистістю, лише „запихуючи” в 
себе якомога більше матеріалу ззовні... „Все, що приходить до нас 
ззовні і навіть все, що бере початок ізсередини, може стати нашим 
власним лише тоді, коли ми обдаровані внутрішньою повнотою, адек-
ватною змісту, що надходить. Дійсне зростання особистості означає 
усвідомлення розвитку, початок якого приховується у внутрішніх 
причинах” [530, 259]. Ми б хотіли підкреслити принциповість даного 
моменту викладення: виражається відпочатково не libido або інший 
інстинкт, а вихідна діалогічна єдність Я–Ти в межах цілісної людської 
істоти. І навіть інстинкти „проходять” перед вираженням через цю 
єдність, і сама вона вже в перші дні після народження людини ще не 
усвідомлюється, але вже переживається дитиною як власна інтегральна 
інстанція, про що свідчать сучасні емпіричні дані (Деніел Н.Стерн 
[435]). Доведеність цього положення в експерименті з новонаро-
дженими дітьми не лише засвідчує доцільність і доречність діалогізму 
як принципу, але й ставить важливе питання щодо генези цієї 
діалогічної єдності. Це ми обговоримо пізніше, а зараз звернемось до 
переживання*. 

Традиційно переживання трактується як синонім емоційної 
реакції. Натомість, Ф.Ю.Василюк доповнює це розуміння уявленням 
про переживання як процес активного діяльнісного подолання, прожи-
вання особистістю якихось несприятливих ситуацій. Ми можемо 
сформулювати дещо іншу точку зору. Переживання слід розглядати (за 
логікою слова) як перенесення чого-небудь в живий стан, тобто 
переведення події, якогось відчуття, предмета, що оточують людину, в 
                                                 
*
 Різні аспекти викладено далі розуміння феномену „переживання” опубліковані 

автором раніше. Див., зокрема, ст. „Індивідуальність переживання художнього твору 

(до постановки проблеми)” [345] та розділ „Внутрішній світ” книги С.Д.Максименка 

„Генеза здійснення особистості”, написаного автором [277]. 
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стан живого сприйняття, в стан живого ставлення. Тобто, якщо 
розшифрувати це тлумачення, можна сказати, що процес переживання 
являє собою, фактично, репрезентацію свідомості того, що відбува-
ється в оточуючому світі, або в біологічному тілі, або „всередині” 
самої особистості. Таким чином, термін „переживання” фактично вияв-
ляється релевантним, тобто майже відповідає терміну „свідомість”. 

З іншого боку, можна говорити про переживання як про 
своєрідний місток, який зв’язує неусвідомлювані й усвідомлювані 
процеси. В цьому аспекті переживання виступає як доведення явища 
(образу, потреби, стану ets) до свідомості людини. У зв’язку з таким 
розумінням виникає ряд дуже цікавих аспектів взагалі щодо 
тлумачення внутрішнього світу як такого. 

У дослідженнях свідомості її функції зводяться зазвичай до поро-
дження та відображення. Але ще О.М.Леонтьєв писав, що свідомість 
людини пристрасна. Тобто, мова йде, власне, про переживання того, 
що відображається і породжується. Можна уявити, що „між” відобра-
женням і породженням є момент, етап доведення до людини сутності 
того, що вона відображає. 

Л.С.Виготський схилявся до думки, що переживання являє собою 
дійсну „одиницю” аналізу особистості. Його погляди підтримала і 
розвинула Л.І.Божович, яка вважала переживання найважливішою пси-
хологічною дійсністю особистості. „Переживання, – зазначає вона, – 
являє собою ніби вузол, в якому зав’язані різнобічні впливи внутріш-
ніх і зовнішніх обставин” [60, 154]. На відміну від Л.С.Виготського, 
вона не визнавала переживання „одиницею”, тобто цілим, що далі не 
розкладається, а навпаки, ставила завдання аналізу і вивчення „тих сил, 
що лежать за ним і зумовлюють процес психічного розвитку” [60, 154]. 
На жаль, такий аналіз не зроблено. 

Головною проблемою експериментального дослідження особис-
тісних переживань, зазвичай, вважається неможливість досягти цілком 
адекватної репрезентації людиною того, що саме і як вона переживає. 
Адже, коли ми даємо людині задачу описати свої переживання, то тим 
самим породжуємо у неї інше переживання і зовсім інший образ, і ця 
змичка, склейка ніколи не дасть нам об’єктивної картини. 

Така проблема, дійсно, існує, але вона зовсім не є невирішу-
ваною. Просто це відбиття дійсної надскладності явища та водночас 
результат часткового і однобічного підходу до переживання. Вважа-
ється, що воно існує і виражається, тож слід „схопити” в досліді це 
вираження і інтерпретувати „по ньому” саме переживання. Це не 
вдається і не вдасться в такій постановці питання. Адже існує й інша 
сторона процесу: „не переживання, – стверджує М.М.Бахтін, – організо-
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вує вираження, а навпаки, вираження організовує переживання, вперше 
дає йому форму і визначеність спрямування” [102, 86]. (Якщо порівняти 
це твердження з положенням Виготського відносно того, що думка не 
просто виражається в слові, а й формується в ньому, стане зрозумілим, 
що відкривається загальний психічний механізм). Співвіднесення 
переживання з вираженням, на наш погляд, відкриває дійсний спосіб і 
простір існування даного психічного феномену. Вираження не є просто 
функцією особистості, а становить її необхідний і базисний атрибут. 

У вираженні особистості представлена тотожність її зовнішнього 
і внутрішнього. Це виявляється, наприклад, в тому, що сприймаючи 
особистість суто зовнішньо, ми в той же час ніби охоплюємо і 
внутрішнє, те, що виявляється в зовнішньому. 

Тож маємо три світи особистості: „внутрішнє буття” – сутнісне, 
смислове („первообраз” за Лосевим); „зовнішнє буття” – вигляд, лик, 
поведінка особистості, і світ зовнішній – простір буття. Вони станов-
лять єдину рухливу цілісність, і переживання виникають „на стиках” 
цих світів. Отже, з одного боку, вираження породжує переживання, 
формує його, а з іншого – переживання не виражається, а визначає і 
наповнює вираження реальним змістом. Спорідненість переживання з 
вираженням дозволяє зробити припущення щодо його будови. 
Безумовним є те, що переживання має власну структуру, тобто є 
психічною субстанцією, оскільки воно може бути представленим у 
свідомості людини – саме як форма. Але, разом з тим, безумовне й те, 
що воно постійно в русі, і є ніби розмитим водночас в усіх „світах” 
особистості, і тому не може бути структурою, а являє собою постійне 
становлення. Така двоїстість переживання робить зрозумілою немож-
ливість „схопити” його в традиційному експериментальному дослід-
женні. Сюди слід додати також те, що злиття переживання з осо-
бистістю не дозволяє виокремити його навіть штучно, заради аналізу, 
як це ми робимо з іншими психічними явищами. Адже сама осо-
бистість ні за яких умов не може дистанціюватися від власного 
переживання. У випадках, коли їй здається, що така операція вдалася, – 
мова йде вже про зовсім інше переживання, а не те, з приводу якого 
виникало „протистояння”. 

Особливою проблемою є процес виникнення переживання. Ми 
вже згадували, що воно з’являється на межі зіткнення „світів” особис-
тості, але в цьому є певні суттєві особливості. Вираження і його вища 
особистісна форма – втілення – породжує принципово нову форму 
співіснування людини і оточуючого її світу. Її реалізація означає, що 
світ перестає бути перед і супроти людини, а перетворюється в її світ, 
який існує навколо неї. С.Л.Рубінштейн говорить: „Людина знахо-
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диться всередині буття, а не лише буття є зовнішнім її свідомості” 
[403, 262]. Можна стверджувати, що переживання виникає саме тоді, 
коли світ зовнішній став світом навколо, а не навпроти мене. І це є, на 
наш погляд, головною умовою його виникнення. Разом з тим, з цього 
випливає і спосіб існування особистісного переживання. 

Якщо вираження – втілення являє собою творчість, то остання й є 
способом існування переживання, котре цим втіленням породжується. 
Слід зазначити, що стосунки, які описані для особистості і зовнішнього 
світу, є, за природою, такими ж самими і у відношенні її до свого 
внутрішнього світу, який теж створюється особистістю. І він є, перш за 
все, світом переживань, оскільки, на відміну від зовнішнього світу, в 
ньому немає нічого об’єктивного (звісно, лише для даної особистості). 
Аналіз засвідчує, що існують наступні шляхи виникнення переживань. 

По-перше, процес перетворення зовнішнього й відстороненого 
світу в мій світ навколо мене. По-друге, через створення власного 
зовнішнього (лику особистості), і, по-третє, в процесі створення 
власного внутрішнього Я (індивідуація). Світ переживань, незважаючи 
на свою складність, ніколи не є хаотичним (питання особистісного упо-
рядкування переживань – то окреме і фундаментальне питання, якого 
ми не будемо тут торкатися). Більше того, завдяки вираженню – втілен-
ню, як основі особистісного існування, та переживанням, що народ-
жуються при цьому, упорядковується і світ зовнішній (мій світ, який 
мене огортає, а не стоїть навпроти). Хаос може породжувати тільки й 
виключно цивілізація, самому ж світові абсолютно не притаманна 
хаотичність. І людина аж ніяк не може жити ні в хаосі, ні побіля нього, 
як не переносить його і у внутрішньому світі. За думкою М.К.Мамар-
дашвілі, людина може існувати, „якщо є можливість і умова світу, 
котрий вона може розуміти, в якому може по-людськи діяти, за щось 
відповідати і щось знати. І світ цей є створеним...” [285, 100]. 

Дане розуміння особистісних переживань дозволяє, на наш 
погляд, визначити адекватний об’єкт психологічного дослідження. 
Зробимо кілька припущень. Свого часу К.-Ґ.Юнг зазначив, що 
переживання являє собою нерозривну єдність почуття і розуміння [524, 
23]. Але, виходячи з творчої природи цього явища, слід внести ще один 
необхідний елемент. Структура переживання може складатися з трьох 
складових – почуття, розуміння і дії. Причому остання являє собою не 
суб’єктивну, а вільну особистісну, тобто, власне креативну дію. В 
цьому припущенні ми спираємося на теоретичне побудування 
Л.С.Виготського, який в одній з останніх своїх робіт намітив вирішен-
ня центральної для себе проблеми єдності афекту і інтелекту саме 
через добудову цієї системи ланкою дії: „ступінь розвитку є ступінь 
перетворення динаміки афекту та динаміки реальної дії в динаміку 
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мислення” [120, 252]. Нам здається, що ця структура має загальне 
значення для будь-яких психологічних утворень. 

Переживання належить до таких психологічних явиш, у яких в 
єдиному і миттєвому акті зливаються всі складові. Отже, виникає ціліс-
ність, яка далі так і існує, більше не розпадаючись. Навіть ті переживан-
ня, що перестали бути актуальними, зберігаються в такому ж цілісному 
вигляді, утворюючи досвід особистості. Переживання презентується 
іншим людям і самому суб’єкту у вигляді знаку. За Бахтіним, „пережи-
вання не лише може виявлятися за допомогою знаку... але крім цього 
свого виявлення назовні (для інших) переживання і для самого того, хто 
переживає, існує лише в знаковому матеріалі” [102, 31]. 

Знакова природа переживання може означати що особистість 
означує свої переживання, тобто, власне, формує, створює їх для себе. 
Крім того, це говорить також про те, що переживання в житті людини 
є специфічними психологічними засобами оволодіння власним внут-
рішнім світом, поведінкою, та, в цілому, побудови вищих психічних 
функцій і, на їх основі, складних міжфункціональних систем. 

Експериментальна модель психологічного дослідження особис-
тісних переживань може бути такою. Необхідно створити умови вияву 
творчої активності людини та її вираження – втілення. Сама експери-
ментальна ситуація має моделювати „світ навколо мене”, в котрий 
можна „увійти” і здійснити вільні (креативні) дії. Фіксувати пережи-
вання необхідно не за самозвітами, а виключно опосередковано, вста-
новлюючи їхні контури і зміст у специфічних продуктах і процесах 
творчого вираження. Експерименти, що проводилися, дали можливість 
поки що лише доторкнутися до особливостей психологічної природи 
особистісних переживань, підтвердивши, уточнивши або відхиливши 
деякі з викладених припущень. 

Головним тут є інтерперсональна природа самого „об’єкта” 
оточуючого середовища. Г.Салліван вважає кореневим змістовим 
психологічним феноменом людини переживання і доводить, що воно, 
як суто особистісне явище, виникає буквально в перші години життя 
дитини. Дослідник виділяє види переживань за ступенем їх складності. 
Він пише: „Переживання – це дещо прожите і випробуване. Пере-
живання – це внутрішній компонент явищ, в які занурена жива істота 
як така” [408, 53]. Зауважується, що не можна ставити знак рівності 
між явищем, в яке занурена істота, і переживанням цього явища. 
Г.Салліван зазначає, що переживання людини „представлені в трьох 
різних сферах, які,... є формами внутрішньої переробки подій зовніш-
нього світу” [408, 54]. Потреби і відчуття новонародженого дуже 
швидко стають переживаннями завдяки інтерперсональному контексту 
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існування: „чередування потреби і її задоволення сприяє виникненню 
переживання або, якщо хочете, і являє собою переживання” [408, 63]. 
Фактично мова йде про те, що динаміка руху „потреба – задоволення” 
у людській дитині вже є переживанням, тобто суто цілісно-особистіс-
ним феноменом. Як це можливо? Салліван пише: „Активність немов-
ляти, яку ми маємо можливість спостерігати, породжена напругою 
потреб, викликає напругу у материнської фігури, яка переживає цю 
напругу як своє піклування і сприймає її як стимул до діяльності, спря-
мованої на задоволення потреби немовляти” [408, 65]. Іншими слова-
ми, мати сприймає активність як вияв переживання, сама переживає, 
отже, оскільки задоволення всіх потреб дитини на даному етапі 
потребує участі дорослого „потреба в піклуванні міцно укорінюється в 
структурі інших компонентів психіки, що розвивається, як потреба 
інтерперсонального характеру” [408, 65-66]. Таким чином, потреби і 
інтерперсональний засіб їх задоволення складають єдину систему 
взаємодії, і саме вона породжує переживання. Вже у немовлячому віці 
активність (наприклад, плач) є не тільки виявом напруги і потреби, але 
й „пред’явленням”, яке зустрічається з переживанням матері (для якої 
цей вияв вже є пред’явленням не потреби лише, а цілісного пережи-
вання, з нею пов'язаного), її діями і повертається до дитини у формах 
взаємодії, які долають переживання дискомфорту. Слід підкреслити 
суттєву різницю потреби, її відчуття та переживання. Вона знову-таки 
визначається інтерперсональним контекстом. Г.Салліван зазначає: 
„Переживання голоду включає в себе пригадування і передчуття задо-
волення, що є результатом адекватної і виправданої поведінки” [408, 
94]. Абсолютно правильний висновок Саллівана полягає в тому, що всі 
потреби немовляти (за винятком дихання) відразу ж видозмінюються і 
переживаються як інтегральна потреба в піклуванні (допомозі). (Зазна-
чимо, що тут є цікавий „заочний” діалогізм ідей Саллівана і Вигот-
ського щодо немовлячого віку. Вони відштовхуються від принципово 
протилежних методологем (Г.Салліван – психоаналітик), але приходять 
до однакових висновків, причому Салліван більш конкретний: якщо 
Виготський узагальнено говорить про єдиний комплекс „новонарод-
жений – мати”, та про абсолютну соціальність останнього, Салліван, 
розвиваючи ті ж ідеї, знаходить психологічні кореляти – „пережи-
вання”, „зона взаємодії”, „потреба в опікуванні” тощо). 

Інший аспект формування внутрішніх переживань (і теж у дуже 
маленьких дітей) досліджував відомий і, на наш погляд, дуже уважний 
і глибокий український дитячий психіатр і психолог І.А.Сікорський. 
Аналізуючи факт потягу вже 2–3-х місячної дворічної дитини до час-
тих підкидань її дорослим вгору, вчений приходить до цікавих 
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узагальнень. Цей потяг не може пояснюватися значним інтересом до 
змін в оточенні, адже вже на другий-третій раз ніяких змін не відбу-
вається. Проте малюк наполегливо вимагає продовження. І.А.Сікор-
ський вважає, що увага дитини спрямована не назовні, а всередину: 
нове відчуття, отримане ним, є дуже важливим, але ще... чужим: 
„Дитина живо почувала (саме так – не відчувала – М.П.) цей свіжий 
слід, і, вочевидь, прагнула відділити – відірвати цей слід від реального 
враження і закріпити у пам’яті свіже, нове переживання, яке ще не 
встигло охолонути... увага приділялась не самому враженню, а тому, 
що слідувало безпосередньо за ним” [417, 85]. Цей же механізм 
формування переживання через пред’явлення дорослому вимоги і 
взаємодію з ним вчений помічає у малюків при сприйманні ними 
чогось „загадкового” і при „нав'язливих” рухах, що суперечать норма-
тивам поведінки (без кінця кидати на підлогу предмет, совати стілець 
тощо). В останньому випадку дорослий запрошується до взаємодії 
шляхом пред’явлення йому ненормативних дій, а дитина формує пере-
живання себе-суб’єкта, який є джерелом змін у світі і не залежить від 
вимог з боку дорослого. Це є шляхи, спрямовані на те, щоб „якимось 
чином перенести в душу весь цей дивовижний світ – і там його закрі-
пити і утримати, зробивши таким чином переживання відстороненим і 
самостійним, не пов’язаним із зовнішніми враженнями” [417, 86]. Тут, 
як бачимо і сходяться приведені раніше думки М.М.Бахтіна і Л.І.Анци-
ферової: дитина формує переживання через вираження (пред’явлення) 
у інтерперсональний простір своїх потреб і закріплює їх у поведін-
кових повтореннях (і що це, як не створення суб’єктом власного 
внутрішнього світу?) Але як же рано, виявляється, це починається! 
Здається, необхідно звернути увагу на особливості аналізу емпіричних 
даних в дослідженнях Г.Саллівана і І.А.Сікорського, що зумовило 
вивчення відносно нових наукових фактів. Адже самі спостереження 
дуже відомі. Проте, побачити за ними те, що побачили ці вчені, може 
далеко не кожний. Свого часу інші дослідники дитячої психології, 
А.Валлон і У.Штерн, незалежно один від одного, висловили думку, що 
в дослідженнях психології дитинства дуже багато залежить від вихідної 
позиції дослідника і того, ким бачить перед собою відпочатково дитину 
той, хто спостерігає її [82]. От і описані дані можна віднести окремо до 
сприймань, чи потреб, рухів чи емоцій... якщо бачити перед собою „ще 
не особистість”. Вчені, погляди яких аналізувалися, стояли на іншій 
позиції, сприймаючи дитину як цілісну істоту, що має душу. К.-Г.Юнг 
свого часу дуже однозначно і мудро сказав про це: „Що стосується 
душі, то по відношенню до неї зовнішньої точки зору не існує – душу 
можна спостерігати тільки за допомогою душі” [524, 288]. 
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Спроба стати на цю, власне діалогічну, позицію дозволила і нам 
виявити той самий механізм становлення особистості. Коротко наве-
дено тут результати включеного спостереження (а інше не має смислу 
з дітьми, цілком слушно зауважив В.Штерн) за хлопчиком, назвем 
його А., яке здійснювалось протягом трьох років (дитині було від двох 
до п’яти років). Коли А. виповнилось два роки, ми спостерігали 
цікавий епізод його взаємодії з батьком. Хлопчик підбігає до 
телевізора і вмикає його, – це не вперше, і реакція батька була завжди 
однаковою – серйозна заборона. А цього разу батько відреагував по-
новому, він зіграв, доволі смішно для А., обурення, сказав щось 
жартівливе, встав зі стільця, вимкнув телевізор і активно за ручку 
відвів А. від приладу. А. тут-таки повторив спробу з веселим блиском в 
очах і знову отримав ту ж реакцію. І знову, знову... дуже багато разів. 
Нарешті батьку набридає, і він вирішує не звертати уваги. Хлопчик 
вмикає телевізор, чекає, а потім підбігає до батька і всіма доступними 
засобами запрошує до взаємодії. Батько вже не грає, він, як раніше, 
строго говорить, що „не можна”, „досить” і вимикає телевізор. Але А. 
не відступає і знову повторює, і знову... і ми вимушені підказати 
батьку чого від нього чекають. Той знову демонструє попередню 
реакцію і А. в захваті. Нам здається, даний епізод повною мірою 
демонструє наміри формування дитиною нових переживань. Інший 
епізод, А. – 3,5 роки, він ставить багато питань, а ми звертаємо увагу на 
те, що на значну кількість із них він уже заздалегідь знає відповідь. 
Навіщо тоді ці повторення? В літературі це відоме явище тлумачиться 
таким чином, що потребою дитини є сама взаємодія, а зміст питань і 
відповідей – лише засіб її налагодження. Ми дещо змінюємо ситуацію, 
щоб сама лише взаємодія не викликала комфортних вражень. І все ж 
таки хлопчик продовжує ставити питання: йому важливо створити 
переживання впевненості у власному знанні через поєднання 
актуалізації досвіду, з одного боку, та відповідної активності дорослого 
– з іншого. А. не може дати відповідь, коли його питають: „Навіщо ці 
питання, адже ти знаєш?” Тож йдеться не про самоусвідомленість, а 
саме про формування переживань. 

У третьому епізоді (А. – 5 років) все дещо складніше. Кілька днів 
і безліч разів на день хлопчик просить, примушує мене грати з ним в 
дуже просту гру-схему: я – вовк, він – порося, і я повинен його дуже 
лякати, а він буде тікати і кричати щосили. Мені набридло, і мене це 
тривожить, адже йому вже час грати в складні рольові ігри (хоча він 
грає і в них, але не зі мною...). Я допитуюсь-допитуюсь... і нарешті 
отримую приголомшливе: „Дідусю, мені дуже подобається, коли мені 
страшно!” Думаю над загадковою фразою і розумію – він робить страх 
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(негативну, по суті, емоцію) своїм переживанням, і це нове, його 
власне, переживання – знайоме, близьке, пов’язане з грою, безпечною 
ситуацією, близькою людиною – виявляється комфортним. Але як все 
складно і, водночас, доцільно вибудоване! Я весь час з народження А. 
помічав цю підвищену дійову увагу до внутрішнього, жорстко 
пов’язану зі структуруванням цього внутрішнього через залучення 
дорослого. Ще в рік, ледве почавши говорити, А. прокидався зранку і 
говорив фразу: „Не надо пать, надо кусать!” Не плакав, не вередував, а 
активізував маму своїм правилом, повторюючи його, поки не почали 
приділяти увагу... А в 6 років А. раптом почав, паралельно зі звичними 
способами взаємодії, спілкуватися письмово. Ніхто не вчив і не 
вимагав (писати, звичайно, навчили). Дуже любив писати записочки з 
бажаннями і враженнями („Если не посмотрим мультик, не буду тебя 
слушаться”, „Мне очень понравилось на катке” и т.п.). Зараз йому 7, і 
він написав кілька міні-оповідань і віршів (див. додаток 1), знову-таки 
сам, не виконуючи побажання дорослих чи вчителів, а швидше 
всупереч їхнім іншим бажанням. Немає в нього жодних депривацій, 
цілком нормальні показники розвитку. Чому він так робить і навіщо це 
йому? Що він хоче нам сказати? В усіх наведених ілюстраціях йдеться, 
безумовно, про вияв у дитини потреби у спілкуванні. Але не лише це. 
Звертають на себе, як мінімум, два факти: по-перше, явна 
„надлишковість” потреби і відповідної активності дитини, а по-друге – 
настійлива орієнтація не просто на спілкування, а на „постановку” 
дорослого в активну діалогічну позицію – участі. Гіпотетично можна 
уявити, що дія потреби в спілкуванні сполучена у внутрішньому світі 
дитини з іншою потребою – сформувати переживання, як змістовну 
частину цього світу. До речі, і саму комунікативну потребу треба 
пережити. Принаймні, поведінка дитини говорить про те, що їй 
необхідно створити з відчуття потреби – переживання її, з емоції – її 
переживання і т.ін. Нам здається, таке розуміння здатне на місце 
красивої і правильної (але все ж таки) – метафори про людину як 
суб’єкта внутрішнього світу поставити цілком раціональне і визна-
чити, що ж власне створюється. 

...Безумовно, я суб’ктивний, але не в даних, а в фактах – бачу за 
даними щось своє. Але по-іншому не виходить, адже цікавить дитина 
як особистість, а не сукупність елементів. До того ж, це не єдина 
спроба. Адже і У.Штерн, і Б.Прейер, і В.С.Мухіна, і Н.Д.Менчинська, і 
Н.Н.Ладигіна-Котс, і багато інших психологів досліджували і опису-
вали психологію своїх дітей. І твори перерахованих авторів є зразком 
суб’єктного (отже – діалогічного) підходу в дослідженні розвитку 
особистості. Взагалі, здається, що дослідницька позиція „на цілісну 
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особистість” може бути тільки суб’єктною. Адже перед нами людська 
істота, як одухотворена цілісність, і тут працює принцип, найбільш 
чітко висловлений, на нашу думку, С.Л.Франком, який вважав внутріш-
ній світ особистості особливою цілісною реальністю і так уявляв 
можливість її пізнання: „Це дещо абсолютно первинне і просте, і разом 
з тим всеохоплююче можна мати в досліді, але ніяк не можна описати, 
виразити в словах, визначити; можна знати її, але не можна нічого знати 
про неї – окрім саме того, що вона нам дана, наявна, є” [470, 185]. І, 
виходить, абсолютно правий К.Юнг: її, цю реальність, може вивчати 
лише така ж – інша душевна реальність. І це є не містика, і не міф. Це 
просто – інше знання, яке поки що в психології такого статусу, на жаль, 
немає. 

Таким чином, виявляється, що принцип діалогізму у царині про-
блематики становлення особистості є не просто плідним, його застосу-
вання відкриває деякі аспекти психологічної реальності, до сприйняття 
яких у статусі наукового знання сучасна психологія виявляється не 
готова. І мова не лише про ранній онтогенез. Чи має, наприклад, статус 
наукового знання інформація, отримана терапевтом зі „сповіді” 
клієнта? Абсолютно переважаючою в сучасній науці є негативна думка 
щодо цього. Але може бути і інший погляд. Якщо виходити з ідеї 
М.М.Бахтіна, що висловлювання не стільки виражає переживання, 
скільки формує їх, можна спробувати зрозуміти зміст розповіді клієнта 
зовсім по-іншому. Буквально – перед нами розгортається процес ство-
рення суб’єктом власного переживання. Нам здається, що продовжу-
ючи і поєднуючи ідеї М.М.Бахтіна і Ф.Ю.Василюка щодо природи 
переживання, можна прийти до висновку, що ні думка, ні емоція, ні 
стан, ні образ пам’яті чи сприймання або уяви переживанням власне не 
є. Вони можуть стати ним, якщо... переживуться, тобто своєрідно 
приймуться людиною, введуться, вбудуються нею у цілісну картину 
внутрішнього світу. І це відбувається шляхом висловлювання (зовсім 
не обов’язково мовленнєвого). У висловлюванні дані психічні явища 
суб’єктом нюансовано вивчаються, наділяються власною семантикою, 
він до них звикає, і в підсумку вони стають для нього своїми, влас-
ністю його внутрішнього світу. І тільки тоді це стає переживанням. 
М.К.Мамардашвілі точно сказав про це, що людина по-справжньому 
розуміє, про що вона хотіла написати, тільки після того як напише 
[285]. Зазвичай ця велика робота по створенню власних переживань 
здійснюється непомітно у численних найрізноманітніших висловлю-
ваннях (в тому числі, і мабуть, переважно – і у внутрішньо-мовленнє-
вих). Але можуть виникати образи, думки, потреби, які не вдається 
легко „одягти” в звичну семантику і зробити переживанням. До таких 
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явищ слід віднести ті, що травмують, є абсолютно новими, дуже 
яскравими. Інша група явищ цього рівня – це духовні потреби і вищі 
почуття. Так чи інакше, але неможливість швидко і звично „зробити” 
їх переживаннями, породжує напругу, тривогу і прагнення зробити 
висловлювання окремою і, тепер уже, спеціальною діяльністю. І саме 
тут обов’язковим є реальний інший, той, хто слухає і обговорює, кому 
й будуть адресовані ці „пред’явлення”. (На наш погляд, існує ще один 
шлях – творчість, як найглибше і найсокровенніше висловлювання, але 
ми не можемо тут це розглядати). Отже, висловлювання для нас вис-
тупає не способом позбавлення, виплескування травмуючого пережи-
вання, а, навпаки, способом оформлення у внутрішньому світі саме 
переживання того, що травмує (але переживанням, власне, ще не є). 
Нам здається, своєрідним доказом резонності висловленого може бути 
аналіз М.К.Мамардашвілі культурно-психологічної сутності ритуалу 
(останній, безумовно, слід розглядати як своєрідну, „застиглу” форму 
висловлювання). „Ритуальний плач, – пише філософ, – не розчулить 
нас хоча, він створює в нас структуру пам’яті” [286, 14]. Ця штучно 
створена структура і є переживання горя, на відміну від емоції, яка 
плинна і не здатна затримуватися в свідомості. „Формостворюючою 
машиною” називає М.К.Мамардашвілі ритуали й інші види висловлю-
вань, доводячи, що саме завдяки ним ми, взагалі-то маємо внутрішній 
світ (світ переживань). Тобто, фактично ми отримуємо наступну 
думку: забути – природно (так само, як тварини забувають свої минулі 
стани), а пам’ятають – штучно” [286, 13]. Але – що саме пам’ятати? 
Викладене дозволяє припустити, що в людській (культурній) пам’яті 
зберігаються не подія, і не емоція, а та структура, яка створена з них 
самою людиною в процесі численних висловлювань, тобто – пережи-
вання в тому сенсі, який ми надаємо цьому терміну тут. Більше того, 
уявляється, що людина прагне сформувати і зберегти ці структури, а не 
просто позбутися травмуючих емоцій у висловлюванні, через досяг-
нення ефекту своєрідного катарсису. Частково ми можемо вже зараз 
підтвердити висловлені припущення. Так, в дипломній роботі О.В.Ску-
ловатової як окремі і, можливо, побічні для даної роботи, досліджу-
валися деякі психологічні аспекти наративу [421]. Зазвичай, в царині 
психологічної практики наратив розглядається як терапевтичний засіб, 
застосування якого призводить до пом’якшення травмуючого пережи-
вання (а в перспективі – і позбавлення від нього) та оптимізуючої 
зміни деяких уявлень і поглядів суб’єкта. Фактично, травмуюче пере-
живання „виплескується” в наративі і через наратив (нас цікавить саме 
цей аспект, хоча він і не єдиний). О.В.Скуловатова звернула увагу на 
такі цікаві факти: по-перше, у випадку наявності негативних емоцій, 
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пов’язаних з певними подіями, люди, виявляється, прагнуть до числен-
них повторень наративу (цікава аналогія може вийти від порівняння 
цього з повторюваннями у малих дітей, які аналізував І.А.Сікорський); 
по-друге, ці повторення пов’язані з пошуком все нових адресатів (роз-
повісти хочеться різним людям); по-третє, повторення не є ідентич-
ними, вони весь час варіюють за змістом, причому відмічена дина-
мічна тенденція, яка полягає в збільшенні елементу позитивності, 
оптимістичності в кожному подальшому повторенні. Описані дані 
були зафіксовані в емпіричних дослідженнях. Про який же науковий 
факт тут може йтися? Нам здається, що перша група даних повністю 
заперечує уявлення, що через наратив людина хоче позбутися 
травмуючих станів; адже кожне повторення буде їх актуалізувати, а не 
пригашувати. Швидше, вона прагне їх залишити, запам’ятати, але 
шляхом створення культурної „структури пам’яті”, тобто, власне – 
переживання. Третя група даних показує, на наш погляд, що людина 
досліджує і звикає до травми, вводячи поступово її в контекст внутріш-
нього світу, перестаючи боятися і тривожитись. Тепер – це її дослід, 
частина її Я. Ці ж дані виявляють своєрідний само-терапевтичний 
ефект: поступове самозмінювання лексичних категорій означає зміну 
семантичної представленості у внутрішньому світі змісту переживання 
(ми маємо явище, що доводить тезу Виготського, що „значення 
змінюються”, в доволі своєрідному аспекті – видно, як людина сама, 
інтенціонально змінює ці значення, працює з ними). 

Особливо важливою і цікавою нам уявляється друга група даних, 
які потребують серйозного подальшого вивчення, але вже зараз можна 
наважитися на гіпотетичну тезу. Чому, дійсно, треба багато різних 
слухачів, чому не задовольняє багато разів розповісти одній людині? 
Мабуть, тут відіграють роль і комунікативні аспекти – тебе просто не 
захочуть слухати. Але це, швидше за все, не головне. Насправді для 
формування переживання, а тим більше його оптимізованого варіанту 
потрібне не лише висловлювання, але, обов’язково й інше висловлю-
вання (висловлювання іншого), в якому не лише зміст, але й явна 
участь у існуванні і проблемах даної людини. Це – діалог. Так відбу-
вається і у внутрішньому плані, коли людина актуалізує свій досвід, 
робить його учасником, спів-учасником своєї теперішньої ситуації. 
Фактично, взаємовисловлюються при цьому два квазі-суб’єкти, які 
обидва зацікавлені в подоланні проблеми (може, це приблизно так: „в 
мене в житті вже було щось подібне, я робив так і все закінчилось 
успішно”, – сформоване нове переживання). Цей же процес відбува-
ється й в інтерсуб’єктному просторі. Людині, насправді, не потрібна 
урна для відходів (як це вважав Ф.Перлз), тобто – не потрібен просто 
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приймач інформації. Щоб сформувати переживання зі шматків травму-
ючих і болісних емоцій і обрядів, необхідно знайти того, хто візьме 
участь і теж висловиться. Якщо виходити з викладеного, важко пого-
дитись з твердженнями, згідно з якими однією з психологічних особли-
востей людини, що звертається за психологічною допомогою є відсут-
ність в неї діалогічної інтенції. Швидше, навпаки, саме ця інтенція і 
приводить людину до терапевта, якщо потреба створити власне пережи-
вання замість (з матеріалу) травмуючих факторів не може реалізуватися 
ні у внутрішньому діалозі, ні в зовнішніх висловлюваннях, які мають 
монологічний характер через відсутність участі. Її й шукає людина, і 
чинником цьому пошуку є те, що може бути назване діалогічною 
інтенцією*. 

В цілому, здається, нам вдалося стверджувально відповісти на 
питання, чи може розповідь клієнта в консультативному процесі дати 
нам власне наукові факти. Це виявляється зумовленим вихідною 
теоретико-методологічною позицією дослідника. З точки зору, яка 
проводиться тут (розуміння людини як відпочатково активної, діало-
гічно інтенціональної суб’єктної істоти – особистості, яка сама будує 
власний внутрішній світ переживань у діалогічних висловлюваннях), 
дана розповідь відкриває цілий ряд не лише фактів, а й закономір-
ностей про особливості цієї власноручної світопобудови. Але це – 
знання про особистість. Нам здається, що „діалогічна методологема” 
дозволяє серйозно ставити і інше питання – про знання самої людини 
(а не – про неї), якщо скористатися наведеною вже логікою Франка. І 
тут ми знову з необхідністю повертаємося до проблеми цілісності 
особистості. Виявляється, що її дійсне завершення неможливе без 
введення в царину наукової психології категорії „духовність” і 
розгортання досліджень складного феномену, що цією категорією 
означається. Не можна сказати, що психологія взагалі не цікавиться 
духовністю людини, але інтерес цей поки що виключно теоретико-
абстрактний, або дуже „елементний” (коли, наприклад, креативність як 
явне і беззаперечно духовно-детерміноване явище вивчається відо-
кремлено від цілого). Водночас, психологія розвитку дуже нерішуче 
підходить до того моменту, щоб зробити духовний зміст життя особис-
тості об’єктом дійсного наукового дослідження. Головна причина й тут 
пов’язана з редукціонізмом – погляд на психіку людини як на ціліс-
                                                 
*
 В цьому викладі ми вживали термін „переживання”, розуміючи його не так, як прий-

нято в літературі. Розуміючи деяку незручність сприймання, вирішили не вводити но-

вий термін, саме з міркувань діалогічних: тут не говориться про нове явище, а просто – 

цей новий аспект відомого, який існує і співіснує з іншими параметрами даного 

феномену.  
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ність залишається бажанням і метафорою і, у всякому разі, ніяк не реа-
лізується в конкретно-наукових дослідженням. Бажання акмеології 
подолати бездуховність об’єкта вивчення пов’язане з підвищеною ува-
гою до вікових періодів становлення так званої „зрілої особистості” – 
пізня дорослість, старість (мудрість). В цілому, це призводить до ще 
більшого загострення проблеми – в такому підході порушується 
принцип недиз’юнктивності (А.В.Брушлінський), і виникає цілком 
закономірне питання – чи була особистість бездуховною на якихось 
попередніх стадіях розвитку? Питання хоча й примітивне, та таке, що 
породжує тенденцію вийти в простір житейської логіки, але при цьому 
достатньо істотне. Психологія давно і легко визнала дві складові 
(одночасно – детермінанти) людської психіки – біологічне і соціальне, 
– і з таким небажанням і острахом доторкається до духовного, яке, як 
писав ще М.Шелер (та й не лише він один) і є дійсним, суто людським 
підґрунтям унікальної драми особистості, яка кожного разу розгор-
тається в цьому світі. Чи не тому, що перші два фактори є більш 
поверховими й очевидними? Те, що ми називаємо тут духовним, дійсно 
не виявити нашими сучасними методами, побудованими на стимулреак-
тивній парадигмі. Водночас, духовне має абсолютно чіткі, беззаперечні 
прояви – креативність, переживання краси, любов, інтуїція, фантазія, 
дружба, віра, цінність, смисл... Але якщо навіть все це вивчати знову-
таки окремо від цілісності – інтроспективно, феноменологічно чи якось 
ще (хоча, звісно, не можна вивчати смисл за допомогою опитувальника) 
– вийде знову фрагментарність, частковість, поверховість – і коло 
замкнуться. Як зазначає Т.А.Флоренська: „духовне Я людини недос-
тупне вольовим впливам, чим не можна оволодіти і керувати: з ним 
можна зустрічатися лише в діалогічному спілкуванні” [464, 31]. 

Нам здається, що вивчення розвитку психіки як цілісності стало 
неможливим після відмови від наукового вживання терміну „душа” як 
буквального значення слова „психіка”. Додавання до цієї відмови 
страху субстанціональності призвело до того, що акцент теоретичних 
досліджень змістився на детермінанти, „начала”, „підґрунтя” психіки, 
переводячи її саму в контекст (тобто, фактично, виводячи за дужки як 
дещо, що має свій власний зміст). Дійсно, існуючі Всесвітові субстан-
ції (природне, соціальне, духовне) дійсно детермінують, але... що саме? 
Психіка не лише детермінована, породжена вказаними субстанціями, 
але вона є нове ціле, яке з них же і складається (в перетворених, пере-
плавлених формах). Людина виявляється істотою, яка являє собою, 
мабуть, єдину можливість синтезу неможливого (настільки різні, анти-
номічні ці субстанції по відношенню одна до однієї). Наявність в 
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психіці духовної складової визначає те, що людина не лише реагує і 
відображає (як будь-яка жива істота), не лише діє і усвідомлює ж (як 
соціальний функціонер), але й переживає, споглядає, любить, актуалі-
зує саму себе. Останнє, власне, і означає, що єдина психіка (особис-
тість) у своєму розвитку і існуванні детермінується передусім із себе, 
собою. Тож, якщо ми хочемо зрозуміти, а не лише пояснити особис-
тість, ми повинні виходити з неї самої і – кожного разу. Різниця між 
цими явищами („розуміння” і „пояснення”) – є суттєвою. Зрозуміти 
об’єкт означає „підійти” до нього на його умовах, бачити в ньому 
явища, які він нам виявляє, а не ми в ньому шукаємо... „Зрозуміти 
об’єкт означає брати в ньому участь доти, поки він не поступиться 
своєю сутністю нам – тим, хто його розуміє” [55, 42]. З іншого боку, 
необхідною умовою розуміння виявляється здатність „тримати на 
достатній відстані всі інтерпретації, які виходять за межі даного” [55, 
42]. В той же час, при поясненні феномена або підводяться під існуючі 
закони, або, якщо це виявляється неможливим, розкладаються на 
окремі частини, які чомусь вважаються більш реальними. Обидва 
шляхи пояснення Л.Бінсвангер вважає редукцією, „в тому сенсі, що 
феномени більше не зберігають недоторканість, незалежність або ж 
непорушну цілісність” [55, 43]. Ми, таким чином, з іншого, зовсім 
неочікуваного боку, підходимо до того самого – необхідності застосу-
вання діалогізму як дослідницького принципу у вивченні механізмів 
розвитку особистості, адже врахування духовності як складової, 
виявляється не можна пояснити (віднести до наявних законів), але 
можна спробувати зрозуміти.... 

Прийняття такого погляду на структуру цілісної психіки з необ-
хідністю змінить уявлення про розвиток. Зокрема, абсолютно беззапе-
речним є те, що духовне являє собою невід’ємну складову психіки 
людини, яка не може виникнути в процесі інтериоризації культурно 
встановлених способів дій. І досвід гарної мами, і пронизливо-глибокі 
дані, отримані старими дитячими психіатрами, і нові емпіричні дані 
цілком однозначно говорять про наявність духовної складової психіки 
з самого початку становлення людини. Це, на жаль, ніяк не врахо-
вується в віковій психології і педагогіці. Останнє означає зокрема, що 
професійно організована і контрольована частина простору, в якому 
починає жити особистість відпочатково є неадекватною дій особис-
тості. Тут ми зустрічаємось зі специфічною депривацією духовного 
розвитку людини, наслідки чого є достатньо наочними в нашому 
суспільстві. К.Ясперс з цього приводу написав: „...якщо Фрейд апелює 
лише до біологічних, сексуальних елементів людського, ми маємо не 
менше права апелювати до духовного в людині і розвивати психологію 
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саме в цьому напрямі. Фрейд гарно бачить ті результати, до яких може 
призвести придушення або витіснення сексуальності, але він навіть не 
ставить питання про те, що може статися з людиною внаслідок 
придушення або витіснення духовного начала” [539, 922]. Щодо 
практичної реалізації цілісного погляду на особистість, слід зазначити, 
що це питання виявляється не таким вже безнадійним. Уважне вив-
чення історії дозволяє взнати (з деяким подивом), що така робота не 
лише виявляється можливою в принципі, але й була блискуче виконана 
радянськими педологами в 20-30 рр. минулого сторіччя. Ідея цілісного 
підходу до дитини не лише створила цей напрям і буквально пронизала 
його, але й була втілена в ньому в абсолютно конкретних методиках і 
техніках. Однак ми не будемо доводити цього тут, тим більше, що є 
куди рухатись далі. Педологія реалізувала ідею цілісності в тому 
вигляді, як вона її розуміла, і саме тут є потенціал для подальшого 
розвитку. Як відомо, Л.С.Виготський єдність людської психіки розумів 
як поєднання двох систем активності (двох ліній розвитку) в одній 
істоті: „Вся своєрідність переходу від однієї системи активності 
(тваринної) до другої (людської), що здійснюється дитиною, полягає в 
тому, що одна система не просто змінює другу, але обидві системи 
розвиваються одночасно і спільно: факт, що не має собі подібних ні в 
історії розвитку тварин, ні в історії розвитку людства” [109, 33]. Ця 
друга система активності зумовлена знаряддєво-знаковою діяльністю. 
Саме її розвиток соціалізує людську істоту, роблячи її свідомою, 
самоусвідомлюючою, соціально-активною (тобто – з’являються вищі 
психічні функції). Тут звернено увагу на важливий нюанс: Л.С.Вигот-
ський достатньо чітко говорить про взаємодію двох систем і народжен-
ні в ній єдності людської психіки, що розвивається. І саме це поло-
ження було, на наш погляд, „доведене” педологами до практичної 
реалізації. Але, лише педологами, тому що після їх „відміни” навіть 
школа Виготського міцно забула про першу систему і досліджувала 
тільки другу, назвавши це культурно-історичною теорією. Саме тут і 
було загублено суб’єкта розвитку, про що, як ми вже зазначали, писав 
найбільш талановитий і відданий представник напряму, В.В.Давидов. 
Цей фактичний відхід від ідеї Виготського виявився доволі чутливим і 
хворобливим. Так, результати особливого типу навчання молодших 
школярів, яке багато разів (і років) проводилось в межах теорії розви-
ваючого навчання, і котре як заявлялося, і було дійсною реалізацією 
ідей Виготського, виявляються не такими вже й оптимістичними. У 
всякому разі, в гарно емпірично спланованому і надійному досліджен-
ні А.А.Волочкова показано, що діти, які навчалися по даній системі, не 
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мають ніяких відмінностей, порівняно з іншими дітьми за особистіс-
ними показниками (вивчалося 17 особистісних параметрів). В той же 
час, мисленнєві операції у них дійсно розвинені значно більше (але – 
лише вони) [101]. 

Що це, як не явне свідчення і показник редукції? 
Взагалі, слід констатувати, що ні в науковій психології, ні в 

психологічній практиці ідея Виготського про цілісність як єдність 
натуральної і культурної ліній розвитку, реалізована не була. Однак, і 
саме це уявлення автором розвивалося, і, на наш погляд, лише те, що він 
рано пішов з життя, не дозволило йому зробити ще один крок (у 
всякому разі, еволюція в бік цього кроку простежується в останніх 
роботах). Справа в тому, що дві лінії розвитку, насправді, не створюють 
цілісну особистість. Природне, як виростання і адаптація, культурне – 
як привласнення досвіду, здібностей і – ширше – соціалізація взагалі, не 
вичерпують людську істоту. Цілісність є тоді, коли вона одухотворена. 
Тобто, духовність, духовний зміст життя особистості не може бути від 
неї відторгнутий (але вона не може і виникнути з перших двох ліній, або 
їх поєднання. Духовність, можливо, й є першоосновою особистості 
людини. М.О.Бердяєв вважав особистість духовним буттям людини, 
причому, дуже цікавим є його спостереження того, що духовне буття є 
абсолютно природнім для малої дитини, потім, з дорослістю, воно ніби 
„зашумлюється” затихає (іноді, його треба шукати, до нього треба 
прориватися) і на кінцевих етапах існування людини знову воно стає 
природним і безпосереднім. „Особистість на початку, і вона – лише в 
кінці шляху” [48, 9]. Таке розуміння особистості і її цілісності дозволяє 
філософу визначитись і з детермінантами її розвитку. „Особистість 
формується не об’єктивним світом, а суб’єктивністю. Особистість не 
детермінована спадковістю біологічною і соціальною... Особистість не 
може бути детермінована навіть Богом” [48, 13]. 

Взагалі, саме по собі додавання духовної складової в структуру 
особистості може виглядати достатньо очевидним і таким, що мало дає 
нового як в розумінні людини, так і в практично-прикладній сфері. 
Тим більше, що в філософсько-психологічній площині цей аспект 
опрацьований достатньо (особливо в російських джерелах ХІХ – 
початку ХХ століття). Однак виникає необхідність робити наступний 
крок: як „вводити” духовне в структуру цілісної особистості? Як вже 
зазначалося, в сучасному розумінні, в логічному ряді „соціальне”, 
„духовне”, „біологічне” – не знаходиться місця для самої по собі пси-
хіки, як окремості зі своїми власним змістом. Мова йде, зазвичай, про 
те, що вказані феномени її породжують. Але що ж тоді є вона сама? 
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Нам здається, М.О.Бердяєв глибоко правий у тому, що людську 
психіку в її конкретно-живій формі існування (тобто – як психіку даної 
людини) не детермінують, не породжують ні дух, ні природа, ні 
соціум, ні всі вони разом узяті. Людську психіку породжує тільки 
людська ж психіка, яка являє собою складну, суперечливу і динамічно-
плинну єдність духовного, соціального і біологічного. В межах психіки 
ці три субстанції являють собою дещо якісно інше (ніж вони є самі по 
собі) і – одне: виокремлення, в цих межах, навіть різних детермінант, є 
штучним, для зручності. Більше того, вказані складові констелюють 
будь-яке психічне явище, будь-яке переживання людини, при цьому – з 
дуже раннього віку. Є дуже багато незаперечних наукових даних щодо 
духовності малої дитини, хоча ці дані чомусь мало актуалізуються. 
Наведемо лише ще одну думку І.А.Сікорського: „По відношенню до 
розвитку почуттів людське дитя вже з перших місяців життя відрізня-
ється від тварин. Ця відмінність виявляється в незвично ранньому 
розвитку вищих почуттів: естетичних, інтелектуальних і моральних. 
Появі цих почуттів передує загальний недиференційований стан, якому 
Геффдінг дає назву почуття життя. Вже цей стан несе на собі 
особливий відбиток, який ставить його вище інстинктивного життя 
тварин” [417, 114]. Звернімо увагу, що ці почуття просто не встигли б 
інтериоризуватися за культурно-історичними законами. Про те ж, до 
речі, і результати досліджень О.В.Запорожцем переживань молодшими 
дошкільниками музики та казки. 

Взагалі, проблема наукового пізнання духовного, а тим більше – 
„роботи” з духовним є абсолютно новою для психології. Водночас, 
окреслений підхід, на наш погляд, дозволить суттєво по-новому поба-
чити і дослідити проблему становлення особистості як цілісності. 
Духовне людини, як і цілісна душа, що втілила його в собі не підлягає 
раціональному пізнанню. Проблема бачиться в тому, що духовне, 
душу взагалі не можна дослідити за допомогою інструментарію, але 
пізнати її можливо. Д.Елкінз зазначає: „Ми зустрічаємо душу, коли нас 
хвилює людина або музика, надихає вірш. Вражає картина, зачіпає 
образ чи символ. Душа – це емпатичний резонанс, який пронизує нас в 
такі моменти” [168, 107]. Фактично, духовне, душевне ми зустрічаємо 
в діалозі, в тому числі, і внутрішньому і отже – існують все ж таки 
індикатори і показники, на які можемо орієнтуватися. Дуже часто 
проблема пов’язана з тим, що духовно може пізнаватися лише духов-
ним, і це означає особливі вимоги до постаті дослідника. 
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5.2. Діалог в педагогічному спілкуванні:  

проблема конкретизації 
 

 Про те, що діалог є найбільш ефективним, взагалі, єдино 
виправданим засобом педагогічного спілкування – відомо давно, і 
відомо всім. Про це дуже переконливо писав К.Роджерс [394] та, 
врешті-решт, вся вітчизняна педагогічна психологія не перестає 
використовувати одну з плідних ідей Л.С.Виготського, згідно з якою, 
лише в діалозі „навчання може випередити: повести за собою 
розвиток” [109], і саме тому, що ця форма спілкування дозволяє 
визначити „зону найближчого розвитку” і ефективно та швидко 
перетворити її на „зону актуального розвитку” [109]. Цікавим є пси-
хологічний механізм такого благодатного впливу діалогу. Про це – 
трохи згодом. Зараз ми спробуємо вирішити іншу проблему – чому 
при таких бажаннях і виправданих позитивах, насправді, діалог 
майже не присутній в педагогічному спілкуванні? Починати слід, 
мабуть, з характеристики даного виду спілкування, оскільки воно є 
особливим і вимагає від учасників певних позицій, мотивів та й 
навичок. Щоб здійснити цю роботу, є сенс скористатися методоло-
гічними викладками Г.О.Балла, який дуже плідно і довго працював в 
цьому напрямі і розробив цілком адекватні діалогічні універсалії 
(інакше кажучи, принципи побудови діалогу) [30]. 

Перший принцип, який формулює Г.О.Балл – принцип поваги до 
партнера, до його якостей як органічної цілісності (зокрема, до його 
індивідуальних особливостей, передусім стійких) і власне як до 
суб’єкта [30, 29]. Реалізація цього принципу передбачає щире виз-
нання того, що інтереси і прагнення партнера не менш важливі, його 
думки не менш цікаві і цінні, ніж мої. Г.О.Балл вважає, що найяскра-
віші зразки застосування цього принципу „можна знайти, мабуть, у 
сфері педагогіки” [30, 29]. Зокрема його цікавить істотне питання 
знання про партнера та право його на таємницю: „… у педагогічний 
рефлексії, у плануванні педагогічних дій бажано виходити з якнай-
повнішого можливого знання про дитину (зокрема, про дану конкрет-
ну дитину); але в безпосередній взаємодії з дитиною педагог має 
абстрагуватися від усієї інформації, котра може зашкодити беззасте-
режному прийняттю дитини в дусі К.Роджерса і невимушеному 
спілкуванню з нею (більше того – „щиро забути” таку інформацію)” 
[30, 30]. Нам, однак здається, що шановний Георгій Олексійович 
ідеалізує педагогіку (недаремно він посилається на Л.М.Толстого, 
Я.Корчака та І.О.Синицю). В сучасній педагогічній ситуації, наскіль-
ки ми її знаємо, даний принцип не те, що виявляється найяскравіше, 
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він просто ігнорується, причому, обома сторонами. Можливо, це й є 
перша причина фактичної відсутності діалогу в сучасній школі 
(цікаво б було простежити причини такого явища). 

Другий принцип організації діалогу, за Г.О.Баллом вимагає 
прийняття партнера таким, яким він є, і водночас орієнтації на його 
найвищі досягнення (реальні та потенційні), на перспективу, що 
відкривається перед ним. Г.О.Балл вірно відмічає, що найбільшою 
мірою цей принцип розроблено і апробовано в гуманістичній психо-
терапії. Взагалі, цей принцип достатньо легко використовувати у 
випадках яскравих, неординарних проявів індивідуальності партнера 
(причому, як позитивних – талант, обдарованість, так і негативних – 
сенсорні аномалії, психопатичні риси характеру тощо). Але його 
треба використовувати завжди, тож виникає слушне питання „точки 
підрахунку” – хто і на яких підставах може визначити і оцінити відпо-
відні риси і перспективи учня, щоб їх адекватно сприйняти? Г.О.Балл 
зазначає: „Взагалі, віднесення тих чи тих властивостей суб’єкта (осо-
бистості, соціальної спільноти тощо) до числа його переваг або вад 
(тим більше, надання їм більшої або меншої значущості) є до певної 
міри умовним і може зазнати змін. Адже воно істотно залежить від 
ролі цих властивостей у діяльності суб’єкта та у його взаємодії з 
оточенням, від того, як він сам сприймає, оцінює й використовує 
згадані властивості. Резерви успішного розвитку нерідко пізнаються і 
в тих якостях, які прийнято оцінювати, як негативні [42]. Здається, 
після такої ретельної характеристики є сенс сказати лише наступне. 
Прийняття партнера має відбуватися в „аурі” позитиву: воно повинно 
бути зорієнтоване на позитив, чекати і шукати позитиву, запускати 
механізми педагогічної діяльності, які б аналізували негативне з 
метою пошуку його причин і встановлення можливості переструкту-
рування негативного у позитивне. Крім того, старший (педагог) не 
повинен забувати, що, за великим рахунком, йому не дано право 
жорстко й однозначно оцінювати дитину, навіть, якщо він її давно і 
непогано нібито знає. Оцінка (людська, моральна оцінка) корінням 
йде в духовну сферу, яка не входить в компетенцію людини, в тому 
числі, і педагога. 

Третій принцип, який водночас, є істотною умовою додержання 
другого, полягає в повазі партнера до самого себе. Додержання дано-
го принципу в нашій культурі виявляється доволі складним. Г.О.Балл 
пише: „…люди, як правило бояться своїх найвищих можливостей і 
тому рідко реалізують їх. Крім того відбувається проекція, за меха-
нізмом психологічного захисту, недостатньої поваги до себе – на 
оточуючих, із сумними наслідками для міжособових відносин” [30, 
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31]. На жаль, саме нашій школі ми повинні „завдячувати” наявністю 
цих проблем: „комплекс невдахи”, „острах успіху” – це багаж, який 
людина набуває саме там. Тому так важливо переходити на 
діалогічність. 

З іншого боку, висока повага до себе в сполученні із завищеною 
самооцінкою може сприяти виникненню жорстких бар’єрів діалогіч-
ного спілкування. Адже в цьому випадку людина зовсім не налаш-
тована на бачення позитивних перспектив партнера, її хвилюють 
лише власні перспективи. 

Важливою передумовою продуктивності діалогу, Г.О.Балл вва-
жає „додержання його учасниками принципу згоди (конкордат-
ності)… Йдеться про необхідність згоди учасників діалогу щодо базо-
вих знань, норм, цінностей і цілей, якими вони керуються у цьому 
діалозі” [30, 32]. Ці правила встановлюються всіма учасниками (щодо 
навчального діалогу, К.Роджерс пропонував навіть записувати їх 
[394]), і мають бути непорушними протягом всієї розмови. За нашими 
даними, вчителям доводиться дуже непросто при виконанні цього 
принципу: адже діалог передбачає свободу партнерів і не передбачає 
змагальності (чия точка зору виявиться переможницею). Вчитель 
часто вважає, що правильну точку зору знає тільки він (і це дуже 
часто виявляється правдою), а отже перемогти в діалозі має теж 
обов’язково він (що, в принципі, неправильно, адже переможця в 
діалозі немає – перемагає тут почуття задоволеності партнерів від 
нового отримання знання, красиво вибудованої думки, дружньої 
атмосфери. Методично, для школи, це – мабуть найважчий принцип, і 
все тому, що вчителі просто не мають достатнього досвіду діало-
гізування у своєму власному житті (а учні і не можуть його мати). 
Г.О.Балл справедливо вважає, що одним з виходів тут є підвищення 
значущості ціннісно-смислових компонентів нормативної бази 
діалогу [30, 32]. Як методологічна база, так само „необхідною умовою 
розв’язання конфлікту слушно вважають визнання його учасниками 
певної сукупності спільних для них цінностей” [30, 32]. Виконання 
цього принципу вимагає від партнерів гнучкості і здатності структу-
рування власного внутрішнього світу. Адже, скажімо, поставлена 
відпочатково мета діалогу, і про це пише Г.О.Балл, може при 
наближеному розгляді виявитися недосяжною. В цьому випадку як 
раз і знадобиться переструктурування: щоб діалог продовжився слід 
актуалізувати інші цілі і т.д. Взагалі гнучкість, здатність переструкту-
ровуватись, орієнтуючись на висловлювання партнера, формувати 
нові структури у власних висловлюваннях є, на наш погляд, 
обов’язковими якостями учасників діалогу. 
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Наступний, п’ятий принцип актуалізації і ведення діалогу, це 
принцип толерантності. „Цей принцип щільно пов’язаний із загально-
гуманістичними настановами, з розумінням складності і суперечли-
вості світу” [30, 33]. „Водночас, – зазначає Г.О.Балл, – сутність 
толерантності як атрибуту ефективної діалогічної взаємодії зовсім не 
у беззастережному прийнятті будь-яких думок чи дій (взагалі, проявів 
людської активності)” [30, 33]. Ми згодні з автором у тому, що 
експлікацією цього принципу є „презумпція прийнятності”. Згідно неї 
саме неприйняття тих чи інших проявів потребує обґрунтування. 
„Висунута партнером ідея принаймні приймається до обговорення, 
його вчинок принаймні не відкидається, як не припустимий, поки і 
оскільки необґрунтовано їх неприйнятність з точки зору норм, що їх 
визнають усі учасники діалогу” [30, 33]. Це, як бачимо, протидіє 
відхиленню думок та вчинків на суто емоційній і авторитарній 
(особливо школа) основі. 

Останній принцип діалогу Г.О.Балл сполучає з широким соці-
альним контекстом. Він пише: „Всі діалоги людей і людських спіль-
нот розгортаються не в якомусь вакуумі, а в рамках людської куль-
тури… Тож ефективнішими (з точки зору основоположної гуманіс-
тичної ідеї про якнайповніше розкриття людських здатностей) мають 
бути діалоги, що повніше використовують потенціал культури, 
органічно вписуючись у „великі діалоги”, через які вона функціонує і 
розвивається” [30, 34]. 

Відзначаючи всебічність і глибину аналізу Г.О.Баллом наважи-
мося на введення ще одного принципу ефективного ведення діалогу, 
який укорінений в самій гуманістичній традиції і на якому особливо 
наполягав К.Роджерс [394]. Йдеться про таку особливу (і мало дослід-
жену) якість, як відкритість. К.Роджерс, як відомо, говорить про 
відкритість як партнеру, так і власному досвіду. Думка К.Роджерса, 
на наш погляд надзвичайно глибока, а її врахування дійсно необхідна 
умова побудови діалогічної взаємодії. На жаль, сучасна психологія не 
може досліджувати явища такого рівня емпірично, але ми висло-
вимося з точки зору загально-психологічного знання. Відкритість 
іншому не означає беззастережну довіру будь-кому і „відкриття 
власної душі першому зустрічному”. В цьому сенсі вона означає 
зрілість, вміння структурувати внутрішній світ, самому вирішувати, 
що робити зі своєю або чужою інформацією. Не боятися висловити 
те, що, як я вирішив, може і повинно бути висловлене, не боятися 
почути те, що мені говорять, а іноді (не від страху, а через мормальні 
чи інші міркування) і зупинити партнера. До речі, таке розуміння, на 
наш погляд, нарешті щось відкриває в проблемі мотивації наративу. 
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Інша сторона проблеми – відкритість собі самому, власному досвіду. 
Ми повною мірою згодні з К.Роджерсом в тому, що людина закрита 
для себе, інконгруентна щодо власного досвіду, не буде здатна до 
діалогічного спілкування. З цим явищем ми, насправді, дуже часто 
зустрічаємося в педагогічному процесі, особливо, у виховній роботі 
при обговоренні з учнями окремих тем, які є табу для самого вчителя. 

Діалогічне спілкування є, безумовно, дуже корисним в контексті 
становлення особистості. Ми хочемо розглянути психологічні під-
грунття цієї корисності. При цьому є сенс „відштовхнутися” від ідеї 
М.М.Бахтіна про „авторитарне і діалогічне мовлення” [40]. Тут необ-
хідний деякий „хоча б поверхневий” попередній аналіз термінів, 
якими оперує М.М.Бахтін (відзначимо в дужках, що його ідеї часто і 
багато вносяться в психологію, але не дають великого результату 
саме через специфіку термінології, яку дослідники-психологи часто 
ігнорують). Щасливим винятком можна вважати американського 
дослідника творчості М.Бахтіна Дж.Верча, на роботу якого ми й 
будемо посилатися в основному. „Справжньою одиницею” мовлен-
нєвого спілкування М.М.Бахтін вважав висловлення: „Адже мовлення 
може існувати в дійсності лише у формі конкретних висловлювань 
окремих людей, які говорять, суб’єктів мовлення. Мовлення завжди 
відлите в форму висловлювання, що належить мовленнєвому суб’єк-
ту, і поза цією формою існувати не може” [40, 63]. При цьому, понят-
тя висловлювання у М.Бахтіна відпочатково пов’язане з поняттям 
голосу, під яким розуміється особистість, що розмовляє. Цей зв’язок 
для нас є надзвичайно важливим, адже це означає, що висловлювання 
є живим процесом, діяльністю, яка може вносити зміни в цінності 
людини. Для М.Бахтіна особистісні зміни відбуваються саме у людей, 
що висловлюються (голосів). Це яскраво видно на прикладі відно-
шення М.Бахтіна до значення, як до активного процесу, а не як до 
статичної сутності. Він неодноразово підкреслює, „що значення може 
виникати лише при входженні в контакт двох і більше голосів, тобто, 
коли голос того, хто слухає відповідає голосу того, хто говорить” [42, 
64]. Він наполягає на необхідності приймати до уваги саме обидва 
голоси, вказуючи на те, що „зверненість, адресованість висловлю-
вання є його конституціональна особливість, без якої немає і не може 
бути висловлення” [42, 64]. Зазначимо, що для нашої роботи написане 
є надзвичайно важливим. Адже значення – це структура внутрішнього 
світу людини (можливо, структурна одиниця його). Тож в положен-
нях М.М.Бахтіна ми знаходимо реальний механізм утворення струк-
тури внутрішнього світу. Але подальший аналіз показує, що не будь-
яке висловлювання і не будь-який голос спроможні „запустити” цей 
процес. Зокрема, виявляється надзвичайно велика роль переживання. 
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Утворення нового значення при сприйманні висловлювання 
означає для М.Бахтіна, на наш погляд, розуміння висловлювання. 
Останнє ж є можливим лише в разі власної активності слухача: „На 
кожне слово висловлювання, що розуміється ми ніби напластовуємо 
ряд власних слів-відповідей. Чим їх більше і чим вони істотніші, тим 
глибше і суттєвіше розуміння. Таким чином, кожен елемент вислов-
лювання, що виділяється і все висловлювання в цілому переклада-
ється нами в інший, активний контекст який відповідає… Розуміння 
підшукує слову того, хто говорить протислово” [42, 65]. Розуміння 
означає утворення власного значення. Тож, за М.Бахтіним, цей процес 
відбувається у активній взаємодії голосів того, хто говорить, і того, 
хто слухає. Така розмова і є діалогом. „Висловлювання наповнене 
діалогічними обертонами”, – говорить М.Бахтін [42, 66]. На його 
думку „природній діалогізм мовлення” слід шукати там, де конкретні 
висловлювання однієї людини, що говорить, входять у контакт або 
„взаємо освітлюють” висловлювання іншого. Основною формою 
такого „діалогічного взаємо освітлення” є безпосереднє спілкування в 
голос двох або більшої кількості людей. Однак М.М.Бахтін справед-
ливо вважав, що діалог, (а отже, утворення нових значень – структур) 
можливий і у внутрішньому світі однієї людини. Отже, йдеться про 
внутрішнє мовлення. Підхід М.М.Бахтіна до цього питання відзнача-
ється оригінальністю (це – просто інша „точка підрахунку”, порів-
няно, скажімо з Л. Виготським). Він вважав, що „одиницею внутріш-
нього мовлення є деякі цілісності, які дещо нагадують абзаци моноло-
гічного мовлення, або цілі висловлювання. Недаремно внутрішнє 
мовлення уявлялось уже стародавнім мислителям як внутрішній 
діалог. Ці цілісності не розкладаються на граматичні елементи 
(мабуть це дозволило Л.С.Виготському говорити про „згорнутість 
внутрішнього мовлення), і між ними, як і між репліками діалогу 
відсутні граматичні зв’язки, а панують зв’язки іншого роду” [102, 67]. 
Для нас положення про внутрішній діалогізм означає дві дуже істотні 
речі: по-перше, структурування особистістю власного внутрішнього 
світу можливе і без зовнішньої взаємодії, а по-друге, що в цьому 
випадку у вигляді основного механізму виступає діалог. 

Взагалі висловлювання (як усне, так і письмове) може викону-
вати дві функції щодо значення як структури. По-перше, воно може 
передавати значення, а по-друге породжувати його. Ми продовжимо 
аналіз, але відзначимо вже тут, з точки зору суто психологічної 
справа дещо обертається: приймаючи до уваги активність слухача, 
(або її відсутність) висловлювання може народжувати або не 
народжувати нове значення, як у того, хто говорить (пише), так і в 
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того, хто слухає. Про передачу значення в психології, в зв‘язку з 
ключовим принципом активності, вести мову просто не коректно. 
Тож за великим рахунком, ми не згодні в цьому пункті ні з Ю.Лот-
маном ні з Дж.Верчем, який його активно цитує і аналізує. Мабуть, 
точніше говорити про мовлення (або текст), спеціально спрямоване, 
на те, щоб у слухача формувалися нові структури (значення), і інша, 
спрямована лише на передавання цих значень. В останньому випадку, 
якщо людина слухає (читає), вона, насправді не засвоює саме ці 
значення, а все рівно формує власні. Правда, процес виявляється 
багато важчим, а система значень – значно менш адекватною. Іще 
одне – в результаті обміну висловлюваннями (навіть і внутрішніми) 
формуються далеко не лише одні значення (звісно, якщо не стояти на 
позиції, що значення є – все), а інші психологічні структури. Зокрема, 
ми схильні приєднатися до точки зору Л.С.Виготського, згідно якої 
сенс формується раніше значення. 

Важливими щодо структурування внутрішнього світу (як для 
того, хто говорить, так і слухача) є три властивості висловлювання 
(тексту) – по-перше, здатність бути генератором виникнення нових 
структур; по-друге – гетерогенність висловлювання і, по-третє – здат-
ність висловлюваннь до взаємодії. Але розібратися в дії цих власти-
востей виявляється можливим лише з залученням поняття пережи-
вання. Коротко і дуже чітко, нагадаємо, це висловив М.М.Бахтін: 
„…висловлювання не стільки виражає переживання, скільки формує 
його” [40]. Тож на наш погляд, генеруюча (активуюча, якщо 
сучасніше) функція висловлювання (тексту), має ключове значення, 
але діє вона опосередковано, через попередню активацію пережи-
вання. Взагалі ж, дії вказаних трьох властивостей не можна розділити 
навіть в експерименті – вони пов’язані одна з одною, діють одно-
часно, і ми можемо лише в окремих випадках спостерігати наслідки 
цих дій. Так, на прикладі наративу, можемо бачити, як висловлю-
вання активізує (викликає) власне переживання. Нам уявляється цей 
механізм таким чином: з людиною трапилась подія. Важлива, істотна, 
по-справжньому – життєва. Людина відчула її повною мірою, осмис-
лила й усвідомила, але… не пережила (а в тому сенсі як розуміє 
переживання Ф.Ю.Василюк, і як розуміємо його ми). Адже пережити 
щось – означає оформити його в нову, власну логічно вибудовану 
структуру власного внутрішнього світу, використавши як новий 
матеріал – нові враження, думки, образи, почуття, так і свій власний 
психологічний апарат і інструментарій. Кращим, найбільш ефектив-
ним засобом такого переживання (переведення в своє живе) виявля-
ється розширене висловлювання, оповідь, наратив. Хоча – не єдиним 
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– може „зіграти” внутрішній діалог, записи у щоденнику, створення 
художнього твору – це все залежить від багатьох факторів. Нас зараз 
цікавить наратив, як система висловлювань або це можна уявити і як 
одне, розширене висловлювання. Обов’язково потрібен слухач, при 
чому діалогічно налаштований (а краще – кілька слухачів по окре-
мості, це пояснимо нижче). Наратив активізує (запускає), перш за все, 
власне переживання. При цьому, психологічною закономірністю 
(Л.Виготський точно назвав би це „психологічним законом”) є те, що 
це може відбутися тільки у випадку діалогічно налаштованого слуха-
ча. Людина прагне, щоб співрозмовник пережив те, що відбулося з 
нею і в процесі досягнення цієї мети, сама, нарешті починає пережи-
вати – їй стає легше. По-перше, щоб розповісти іншому і стимулю-
вати в нього переживання, а отже систему структур і значень, людина, 
можливо в перше, підшукує адекватні події слова і фрази. З цією 
метою активізуються власні значення, думки, цінності і сенси. Тож, 
не пережите ще, починає помаленьку ставати більш своїм, ніби „одя-
гаючись” в психологічний матеріал даної особистості. Наприклад, 
можна сказати, що ця подія була „справжньою катастрофою”, або – 
„великою неприємністю”. Різниця – колосальна, і отже оповідач 
помаленьку підбираючи й уточнюючи сам формує відповідне пережи-
вання. По-друге, співрозмовник. Тут починає діяти властивість взає-
модії висловлювань. Якщо він зацікавлений, ставить питання, форму-
лює зустрічні висловлювання – виникає діалог, в якому слухач 
формує власне переживання і власну структуру. Так виникає явище 
гетерогенності висловлювань. Якщо „слухач” – психотерапевт, він в 
описаних умовах, з дотриманням вказаних закономірностей і механіз-
мів, зможе сприяти формуванню у оповідача не травмуючого адекват-
ного переживання. Хоча, говорячи відверто, це відбувається і без 
втручання терапевта: переживання формує свою структуру сенсів, 
емоцій та думок, і вже як своя вона не є такою страшною і диском-
фортною, якою була. Крім того, зникає напруга незавершеності. 
Мабуть, зрозуміло, чому бажано оповідати наратив кільком особам, 
причому, окремо. Взаємодія різних висловлювань, різні типи їх 
гетерогенності допомагають вибудовувати більш адекватну струк-
туру, а потім ще й пережити її, вже як завершену і свою власну, 
вичерпавши цим дисгармонію. 

Таким чином, діалог виявляється абсолютно необхідною умовою 
структурування внутрішнього світу людини. Якби педагоги володіли 
лише цим одним психологічним засобом спілкування, наскільки 
ефективнішим міг и проходити процес особистісного розвитку. 
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5.3. Діалогічність позиції фахівця  

в практичній психології 
 
В межах феномену діалогізму особливу цікавість викликає явище, 

яке умовно поки що, має назву „діалогічна позиція”. Вже попередній 
аналіз засвідчує, що діалог може вести лише людина, яка знаходиться в 
певній особистісній позиції (даний термін ми розуміємо в контексті 
розуміння Л.І.Божович „внутрішньої позиції” особистості. „Внутрішня 
позиція, – пише вона, – є система потреб і прагнень дитини, яка опосе-
редковує впливи зовнішнього середовища, перетворюється безпосеред-
ньою рушійною силою розвитку нових психічних якостей” [60, 179]). 
Так чи інакше, але наявність внутрішньої позиції передбачає наявність 
особистості, а отже, обов’язково – суб’єкта певної діяльності. Таким 
чином, якщо серйозно говорити про діалогічну позицію, її слід розгля-
дати в контексті конкретної активності суб’єкта (тобто, активності, 
власне, діяльнісної, спрямованої на задоволення цілком реальної 
потреби через отримання продукту). Співвідношення понять „суб’єкт” і 
„діалогізм” не видається таким вже простим і логічно струнким. Адже в 
деяких параметрах діалогізм може „послабляти” позицію суб’єкта, 
наприклад, роблячи його відкритим, а отже беззбройно-чутливим, що, в 
свою чергу, може загрожувати цілісності і стійкості суб’єкта. Разом з 
тим, з суто діалектичної точки зору, необхідно констатувати, що сам 
суб’єкт є твором діалогічних позицій людей, що його оточують і з ним 
взаємодіють. Іноді останнє видно дуже яскраво: якщо замислитись над 
тим, чому дуже великий відсоток учнів так і не стає суб’єктом учіння, 
відповідь знаходиться легко: тому що вчителі не мають діалогічної 
позиції, не „огортають” нею дитину, і суб’єкт не формується. Більше 
того, сучасні дані засвідчують, що доволі часто педагоги підмінюють 
діалогізм маніпулюванням, штучно, жорстко і спеціально руйнуючи 
будь-які прояви суб’єктності дітей, що називається „в зародку”. 

Ми будемо виходити з розуміння того, що діалогічна позиція і 
суб’єктність становлять непорушну цілісність і не можуть існувати і 
сформуватися одна без одної. Деякі думки і емпіричні факти виникли в 
процесі роботи з фахової підготовки практичних психологів. Отже мова 
піде про співвідношення діалогізму і суб’єктності в професійній і 
учбово професійній сферах. 

Суб’єктність (на відміну від суб’єктивності) ми розуміємо як 
особливе цілісне явище, що не просто підкреслює індивідуальну непов-
торність і унікальність активності особистості, а означає суттєву 
відповідальність у відношенні до світу, як свого. Суб’єктність становить 
нову позицію людини, для якої оточуюче не знаходиться перед нею (а 



 427

отже – поза нею, супроти неї), а вона сама існує і розвивається все-
редині цього світу – тож виникає цікава єдність, зумовлена взаємо-
відповідальністю і взаємопроникненням. Здавалося б, професійна сфера 
знаходиться далеко за межами окресленої реальності: вона передбачає 
діяльність суб’єктивну (адже завжди ставиться своя мета і отримується 
свій продукт), але зовсім не обов’язково – суб’єктну у викладеному 
розумінні. Але нам здається таке судження хибним і навіть, небезпеч-
ним. Позасуб’єктність означає руйнацію органічної системи „людина – 
професійна діяльність – оточуючий світ” в тому глибокому сенсі, що 
людина, навіть отримуючи задоволення від діяльності, створюючи 
принципово нові продукти (матеріальні або й ідеальні), кар’єрно зроста-
ючи як спеціаліст – не переживає, при цьому, дійсної відповідальності і 
спорідненої цілісності. Вона, фактично не є автентичною особистістю. 

Зупинимось дещо детальніше на даному явищі. Суб’єктність в 
професійній діяльності означає відповідальність, але не ту, що викли-
кана необхідністю додержуватися інструктивних вимог або страхом за 
власне життя, кар’єру, добробут. Це – відповідальність особистості, яка 
переживається як умова існування її в світі. Ця відповідальність не 
лякає і не зупиняє фахівця, а примушує його кожен крок співвідносити з 
загально-людськими духовними цінностями і началами. 

Наступне. Суб’єктне виконання професійної діяльності передбачає 
абсолютно унікальне явище здійснення особистісних внесків в ту сферу, 
де людина працює. Внесок – не інновація і не продукт як такий. Це 
особливе переведення ідеально-існуючих глибоких душевних пережи-
вань у матеріальні форми, які саме з цієї причини „одухотворяються”. 
Ми ніколи не сплутаємо кітч з дійсно авторським продуктом (будь-
яким, нехай „найматеріальніше простим і звичним”), саме тому що він 
має в собі духовну енергетику автора, що її люди легко розрізняють у 
звичайному сприйманні. Отже, внески і авторство є необхідним 
атрибутом і, водночас, умовами суб’єктності діяльності фахівця, і саме в 
їх контексті є сенс змістовно аналізувати значення креативності, оригі-
нальності etc, оскільки взяті самі по собі, ці явища дуже мало говорять 
про вихідну фундаментальну позицію людини в професійному процесі. 

Важливим, неоднорідним і складним є специфічний діалогізм 
суб’єктної діяльності. Діалогізм вельми активно вивчається в сучасній 
психології і встановленні численні його характеристики та прояви доз-
воляють вже зараз визначитися концептуально – мова йде про особливу 
позицію, зміст якої визначається прагненням людини взаємодіяти з 
суб’єктом, висловити йому свої переживання і почути у відповідь 
особистісну інформацію. Діалогізм – це дещо протилежне дискусії, 
боротьбі точок зору, наполяганню тощо. Така позиція передбачає 
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відкритість і сміливість, високу конгруентність. В професійній діяль-
ності діалогізм, у такому його розумінні, є безперечно необхідною 
якістю, але існує ще один прояв, особливо важливий – те, що можна 
назвати „внутрішнім діалогом”. Згадуваний вже не раз діалог ідей 
можна розуміти в сенсі особливого вибору в проблемній ситуації, що 
відбувається не за логікою „боротьби мотивів”, а шляхом вдумливо-
спорідненого самовизначення. 

З огляду на викладене, спробуємо розглянути особливості фор-
мування діалогічної позиції у суб’єктів учбово-професійної діяльності – 
студентів ВНЗ, майбутніх практичних психологів. 

 Системний погляд на професійну діяльність практичного психо-
лога дуже легко дозволяє зрозуміти, що сутнісним її компонентом є 
психологічний вплив на особистість. Свідомий, цілеспрямований, із 
знанням справи, підкріпленим володінням різними техніками, цей вплив 
є тим благом, завдяки котрому інша людина зможе здолати труднощі, 
заспокоїтися, стати самодостатньою і щасливою. Але той самий вплив (і 
такий же кваліфікований) може бути злом, яке травмує, перетворює 
людину на об’єкт маніпулювання, позбавляє власних інтенцій і, кінець 
кінцем, призводить до невротизації, а то й психотизму. Те, що це таки 
буває, і дуже часто – гарно видно з практики сучасного життя. Імідж-
мейкери, рекламні психологи, проповідники, „цілителі” – чи не здається 
вам, що всі ці фахівці застосовують свої знання і техніку психоло-
гічного впливу з єдиною метою – притупити критичність мислення і 
власні ціннісні орієнтації інших людей, обдурити їх і, кінець кінцем, 
змусити робити те, що їм треба (наголосимо – їм, а не самим людям). І 
це – лише надводна частина айсбергу. Практична психологія, на наш 
погляд, належить до тих галузей людської діяльності, в котрих катего-
рично найсуттєвішим є особистісний фактор фахівця. „Хто впливає?” – 
відповідь на це питання є визначальною. (Звісно, мається на увазі, при 
цьому, абсолютне володіння професіоналом фундаментальними та 
прикладними знаннями, а також основними техніками впливу). Взагалі, 
це відомо вже давно: і К.Г.Юнг загострював питання прагнення у 
психотерапію психічно-неврівноважених, а то і просто хворих людей, 
які тут компенсуються, і К.Роджерс досить жорстко обумовлював те, 
яким людям він міг би доручити керувати групою психотренінгу, – 
приклади і прізвища можна продовжити. Ми ж хотіли не повторити 
банальність, а загострити проблему, оскільки в період бурхливого 
розвитку практичної психології в нашій країні, вона, ця проблема, не 
сприймається як актуальна і це дуже погано. Скільки випадкових і 
навіть шкідливих осіб прийшло в практичну психологію під цей спалах 
становлення, і результати справ їхніх будуть згубними. 
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У вітчизняній психологічній літературі проблемі особистості прак-
тичного психолога приділяється підвищена увага. Так, у фундамен-
тальній роботі „Основи практичної психології” цьому питанню 
присвячено цілий розділ. Провідні українські вчені, Н.В.Чепелєва та 
В.Г.Панок, приходять до висновку: „найважливіші особистісні якості, 
що забезпечують ефективність психологічної роботи – це передусім 
жвавий інтерес до людей, бажання допомогти їм у складних ситуаціях, 
добре розвинені емпатія та інтуїція” [340, 232]. Здається, тут необхідне 
принаймні одне суттєве доповнення. Мова йде про відповідальність, 
пов’язану з прямим і проникаючим впливом на психіку іншої особис-
тості. Вплив є завжди: і тоді, коли психолог вивчає пацієнта, і коли він 
займається просвітницькою і профілактичною діяльністю. Про консуль-
тативну і корекційну роботу годі й говорити. Відповідальність має бути 
абсолютною, навіть, якщо хочете, догматичною й жорсткою (як в меди-
цині). Вплив приваблює, особливо – „красиве” слово „корекція”. Неда-
ремно більшість наших студентів-першокурсників (!?) із захватом 
пишуть про те, як вони прагнуть коректувати інші особистості. Дуже 
прагнуть. Мабуть, це природнє бажання людини – вплинути на 
найскладніше й найпотаємніше і відчути, як воно тобі підкоряється. Але 
мова йде про людину. Право впливу, гуманізм цілей, передбачення 
результату, страх помилки. Це, на наш погляд, постійно повинно суп-
роводжувати практичного психолога, а також того, хто хоче ним стати. 
Є сенс, мабуть, говорити про своєрідну готовність спеціаліста до здій-
снення психологічного впливу. І вона залежить далеко не тільки від 
наявності спеціальних знань і умінь, хоча вони є безперечно необхідни-
ми. Ключовим тут є спосіб відношення до іншої людини, актуальність її 
як безперечної, виключної і самодостатньої цінності та відчуття того, 
що лише вона сама може розпорядитися власним життям. Це, в свою 
чергу, зумовлюється здатністю бачити за зовнішніми ознаками, пас-
портними даними та психологічними параметрами життєві колізії, пере-
живати шлях особистості, її принципову незавершеність і невичерп-
ність. Фактично, мова йде про особливу базисну структуру особистості, 
яку О.Ф.Копйов вдало назвав діалогічною позицією психолога [221]. 

Сучасна психологія розглядає три різновиди, або стратегії (в 
термінології Г.О.Ковальова) психологічного впливу – імперативну, 
маніпулятивну та діалогічну (розвиваючу) [215]. Всі вони, за тверд-
женням Ковальова, мають право на існування і використання, хоча, з 
іншого боку, є напрями практичної психології, в яких головним чином 
надається перевага одній з стратегій (у психоаналізі переважає імпера-
тивна стратегія, в когнітивних техніках – маніпулятивна, а в гуманіс-
тичній психології – діалогічна). Однак, якщо суттєвою метою психо-
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терапевта є розвиток особистості пацієнта (а саме з цієї позиції 
розглядаємо психотерапевтичну ситуацію й ми), єдино виправданою 
стратегією слід вважати саме діалог. Адже розвиток особистості перед-
бачає не лише перманентне відтворення нею особливостей взаємовід-
носин, що вже склалися, в тому числі і у внутрішньому плані, але й 
здатність до самозмін, до включення в нові смислові зв’язки того, що 
раніше засвоїлося і стало своїм. „Поштовхом до внутрішньої роботи 
особистості по переосмисленню себе, своєї позиції в світі, свого 
життєвого досвіду є, – вважає О.О.Родіонова, – „зустріч” з іншою 
точкою зору на одні й ті самі обставини, події, факти, причому точкою 
зору рівноцінною” [395, 190]. Це, власне, є характеристика діалогіч-
ності, тож можемо підсумувати, що розвиток особистості стає можли-
вим лише в умовах діалогічного особистісного спілкування. На наш 
погляд, найбільш глибоко і адекватно це розуміє Н.В.Чепелєва, яка 
вважає „діалогічність” особистості психолога її центральним компонен-
том [498, 242]. Її учениця, Н.Ф.Литовченко, відзначає, що „психолог у 
процесі діалогічної взаємодії з клієнтом спонукає його до переосмис-
лення себе і своєї проблемної психологічної ситуації, каталізує 
виявлення та прояснення неусвідомлюваних фактів психічного життя, 
що викликають викривлення різноманітних інтерпретаційних схем, що 
використовуються клієнтом у власній життєдіяльності” [256, 248]. 

Важливість діалогічної стратегії психологічного впливу, необхід-
ність її формування у майбутніх фахівців-психологів робить актуальним 
завдання експериментально-психологічного дослідження даного фено-
мену. Однак, виявляється, що для розробки експериментальних планів 
(діагностичних і формуючих) явно недостатньо існуючих гіпотетичних 
конструктів. В теоретичних роботах все ще відчувається інтуїтивність 
розуміння авторами ключових ідей М.М.Бахтіна, Л.С.Виготського та 
М.Бубера. Що ж стосується поведінкового аспекту, то тут діалогом 
вважається і „гра” у відповіді-запитання, і дискусія, і переконання-
умовляння, і… взагалі мало не будь-яка розмова. Ми не можемо тут 
ретельно аналізувати теоретичні конструкції класиків діалогічного 
підходу, але зобов’язані викласти ті основні положення, на грунті яких 
було побудоване наше експериментальне дослідження діалогічної 
позиції майбутніх практичних психологів. І М.М.Бахтін [43], і М.Бубер 
[76] підкреслюють, що діалог є певною загальнолюдською і обов`язко-
вою реальністю життя особистості. „Світ для людини, – пише М.Бубер, 
– двоїстий у відповідністю із двоїстістю її позиції. Позиція людини 
двоїста у відповідності з двоїстістю основних слів, які вона може 
промовляти… Тим самим Я людини також двоїсте” [76, 294]. І взагалі, 
„Я” людини як таке не існує, воно являє собою постійний діалог між 
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двома способами відношення (способами існування): Я-ВОНО– спосіб 
відсторонений, прагматично-пізнавальний і Я-ТИ – спосіб суто люд-
ський, гуманістичний, душевно-духовний. Подальший цікавий і абсо-
лютно неперевершений аналіз Бубера дозволяє виявити дуже багато 
особливостей цього внутрішнього діалогу. Головне ж полягає в тому, 
що таким же є і власне зовнішнє життя особистості, сфера її існування і 
діяльності. Діалогічність рівноцінних, однаково необхідних і, одночас-
но, принципово різних площин життя, за Бубером, є необхідною 
умовою повноцінного існування людини. Поглинання її однією зі сфер, 
власне відношенням (Я-ТИ), або пізнанням-прагматизмом (Я-ВОНО), 
ось що робить людину деформованою і нещасною. Спеціально підкрес-
люється важливість співіснування і діалогу саме обох сфер, оскільки 
довге і вперте перебування в сфері взаємовідношення Я-ТИ є виснаж-
ливим і непосильним, так само, як переважання площини Я-ВОНО 
спрощує, нівелює і взагалі знецінює внутрішній світ особистості. 
Найдраматичніші і найглибші колізії відбуваються, згідно Бубера, у 
точках доторкання цих сфер, які отримали назву „зустріч” і являють 
собою власне те, що ми називаємо діалогом. Порушення діалогічності 
„зовнішнього” життя людини призводить до негараздів у її внутріш-
ньому світі, і навпаки. Звідси, саме з філософії М.Бубера, випливає розу-
міння сутнісної проблеми і головної задачі психолога: треба допомогти 
людині у поновленні діалогічності, а отже – гармонійності життя 
особистості. Загальну відповідь на питання „як це зробити?” знаходимо 
у М.М.Бахтіна, в його концепції діалогічної інтенції. „Оволодіти внут-
рішньою людиною, – зазначає Бахтін, – побачити і зрозуміти її не 
можна, роблячи її об’єктом байдужого і нейтрального аналізу, не можна 
володіти нею і шляхом злиття з нею, співчуття їй. Ні, до неї можна 
підійти і її можна розкрити – точніше допомогти їй самій розкритися – 
лише шляхом спілкування з нею діалогічно” [43, 293]. Але людина (і це 
найсуттєвіше тут) має сама захотіти цього діалогу, тобто в неї має 
існувати особлива потреба, яка й є діалогічною інтенцією. Її реалізація і 
є дійсний розвиток людини, „яка є такою істотою, виникнення якої 
безперервно поновлюється, – вважає М.К.Мамардашвілі, – з кожним 
індивідуально і в кожному індивідуумі” [285, 58]. Ми проминем тут 
довгий і захоплюючий шлях переведення поглядів цих визначних 
філософів на мову психології, зазначивши в дужках, що ця справа чекає 
своїх дослідників і повинна бути зроблена, оскільки нам здається, на 
виході має з’явитися психологічна теорія набагато цікавіша, глибша і 
різнобарвніша, ніж теорія К.Роджерса, який, віддамо йому належне, 
першим реалізував у практику не положення згаданих філософів 
(схоже, він про них не дуже й знав), а геніальну інтуїцію особистості – 
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гуманіста до самих своїх підвалин. Втім, коли М.М.Бахтін говорить, що 
не емпатія і прийняття розкриє людину, а виключно її власна особис-
тісна діалогічна інтенція, стає зрозумілим, наскільки він глибше за 
К.Роджерса і всієї гуманістичної психології. 

Діалогічна інтенція завжди і відпочатку є у кожної людини, що 
зрозуміло з філософії М.Бубера. Разом з тим, ми повинні погодитися з 
О.Ф.Копйовим, що „для дуже багатьох клієнтів головною проблемою в 
ситуації психологічного консультування виявляється саме відсутність 
діалогічної інтенції” [221, 21]. Практична робота з ними визначає у 
якості основної задачі психолога викликання її у клієнта. Зрозуміло, що 
ні імперативність, ні маніпулювання тут зовсім ні до чого. Діалогічна 
інтенція пацієнта відновиться (відродиться) лише у відповідь на 
„зустріч” зі світом іншої свідомості, опосередковану діалогічним спіл-
куванням. Лише така зустріч з іншою, цікавою і зацікавленою недирек-
тивною (К.Роджерс) інтенцією є єдиною і сутнісною вимогою ефектив-
ної психотерапії. Що повинен вміти робити психолог для того, щоб це 
сталося і зустріч відбулася? Або, іншими словами, що включає в себе 
діалогічна позиція психолога? Нам здається, вона має три основні 
складові: по-перше, здатність і прагнення сприймати іншого як цінного 
і рівноцінного парнера для зустрічі, тобто – партнера по діалогу; по-
друге – рефлексивне управління власною внутрішньою діалогічністю; 
по-третє, володіння технікою ведення діалогу і викликання діалогічної 
інтенції співрозмовника. Нас зараз цікавить перша складова, оскільки її 
наявність є необхідним підгрунтям професійного становлення практич-
ного психолога. Сама по собі здатність, про яку йдеться, не є власне 
професійною якістю людини. Але при цьому, вона є необхідною влас-
тивістю того, хто хоче займатися практичною психологією. З іншого 
боку, безумовним є й те, що протягом професійної підготовки, вона 
розвивається і переходить в інший стан, перетворюючись на дійсно 
ключову характеристику фахівця-психолога. Але це не відбувається на 
пустому місці. Неважко зрозуміти, що йдеться про діалогічну інтенцію 
самого психолога, або того, хто хоче ним стати. Її ми і досліджували в 
спеціальному діагностичному експерименті. Відмова від неексперимен-
тальних технік пов’язана з тим, що вони не дають змоги надійно і 
достовірно виявити і дослідити дану структуру. Спостереження виклю-
чаються через тендітність і інтимність ситуації діалогу, яка в будь-
якому разі порушується самою присутністю спостерігача. Крім того, за 
допомогою цього методу не можна встановити особливості процесу 
сприймання співрозмовника, та й взагалі виразно говорити про діалог, 
який в дійсності може бути прихованою маніпуляцією. „Розмовні” 
методи (бесіда, інтерв’ю) є неадекватними в зв’язку з тим, що вони 
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передбачають численні комунікативні і статусні бар’єри, які або не 
дозволяють виникнути діалогу, або руйнують його. Ми передбачали, що 
лише методики проективного типу дозволяють досягти мету: встано-
вити наявність і психологічні особливості діалогічної інтенції студента. 

Сутність діагностичної процедури полягала у моделюванні спеці-
альних умов, які досліджуваний міг би розглянути як ситуацію діалогіч-
ного спілкування. Ця здатність виступила також першим психологічним 
параметром діалогічної інтенції. Ми виходили з того загального 
положення О.Ю.Артем’євої, що в умовах проективного (тобто, невизна-
ченого і неструктурованого) експерименту сприймання досліджуваним 
об’єкта або ситуації залежить більше від особистісного відношення до 
них індивіда, а не від них самих по собі [23]. Тому створювались ситу-
ації і пред’являлись об’єкти, які лише потенційно можна було сприй-
мати як діалогічні. Фіксувалися усні і письмові висловлювання дослід-
жуваних, подальший контент-аналіз яких мав виявити психологічні 
показники діалогічної інтенції. 

Основну групу досліджуваних склали студенти II-го курсу спеці-
альності „соціальна педагогіка і практична психологія” (48 осіб). 
Результати, отримані в цій групі, порівнювалися з результатами дослід-
ження в трьох інших групах: студенти педвузу непсихологічних спеці-
альностей; студенти, що вивчають практичну психологію як додаткову 
спеціальність; студенти медичного училища, які не мали відношення до 
психології (навіть, ще не вивчали її як навчальну дисципліну). Були 
проведені три проективні діагностичні процедури, однакові для всіх 
груп. Зупинимося далі на їхньому описі та аналізі результатів. 

Група студентів отримувала завдання описати зображення людини 
на портреті як уявного можливого партнера по спілкуванню, поставити 
кілька питань цьому „партнерові”. Потім вони мали описати себе „ніби 
очима цієї людини”. (Експонувався „Автопортрет” В.Ван Гога 1888 
року). Обрана картина, на наш погляд, стимулює діалогічну інтенцію, 
оскільки сам персонаж і художня техніка є дуже виразними, незвич-
ними і такими, що пробуджують уяву. Каталізатором діалогічної інтен-
ції мало бути і завдання, пов’язане з запитаннями до зображеної люди-
ни. Разом з тим, завдання „описати людину” є, на наш погляд, достатньо 
невизначеним і неструктурованим, щоб віднести його до проективних 
методик. Завдання виконувалось письмово. У процесі контент-аналізу в 
пілотажних дослідженнях, які обов’язково доповнювалися процедурами 
співбесіди та експертними оцінками, було встановлено, що про наяв-
ність діалогічної інтенції говорять висловлювання досліджуваних, що 
виходять за суто зовнішні характеристики, включають в себе роздуми 
про особистісні властивості персонажу, особливості його життєвого 
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шляху. Крім того, важливим показником є питання: їхня кількість, 
зміст, широта. Результати нашого дослідження засвідчують, що діало-
гічна інтенція – рідкісне явище у студентів (будемо тут аналізувати 
основну групу, тобто майбутніх практичних психологів, і лише порів-
нювати її результати з іншими). Ми можемо говорити про три рівні 
розвитку діалогічної інтенції у наших досліджуваних. 

Перший рівень, найменш розвинений і найбільш численний (63% 
досліджуваних). Характерна велика психологічна дистанція, відсутність 
дійсного інтересу до уявного співрозмовника, або й острах контакту (в 
усякому разі – явне його небажання). Увага звертається виключно на 
зовнішні риси та особливості одягу. Ніяких гіпотез і уявлень в напрямі 
внутрішнього світу особистості не висувається. Стиль описання суто 
протокольний, фрази короткі, окремі. Кількість слів невелика, що гово-
рить про неувагу до нюансів і окремих рис. Перед досліджуваним не те 
що „незавершена і нескінченна душа людини”, а взагалі – лише схема, 
хоча, наголошуємо ще раз, твір Ван Гога визнано дуже яскравим, емо-
ційним і дійсно живим. В цьому плані він справедливо розглядається як 
культурно-історичний естетичний еталон. Ось деякі характерні прик-
лади описів: „Відразу кидається у вічі волосяний покрив на обличчі. 
Світло-червоні губи, нерівний ніс, очі блакитного відтінку. Волосся 
майже відсутнє за виключенням короткої ділянки по центру. Вуха не 
помітні…” Ми бачимо тут потяг до майже стенографічної точності, але 
за цим – ніяких уявлень, ніякого потягу вийти за зовнішність. „Лице 
худорляве, маленькі вуха, сірий відтінок обличчя. Тонкі губи, брови не 
густі. Очі темні, зморшок на обличчі нема.” і т. д. Звертає на себе увагу 
бідність описів (показник когнітивної спрощеності?), відсутність сино-
німів, метафор і інших мовленнєвих засобів, які втілюють особистісну 
позицію спостерігача. Досліджувані цього рівня відрізняються й тим, 
що вони майже не ставлять питань до уявного співрозмовника, а якщо й 
ставлять, то це питання теж „зовнішні”: уточнення віку, професії, 
соціального статусу тощо. Цікаво й те, що другу частину завдання (опис 
себе „ніби” очима персонажу) вони виконують так само, як і першу, 
намагаючись описати власну зовнішність, ніби дивляться в дзеркало. 

Другий рівень (22,7% досліджуваних) характеризується тим, що 
поряд з відстороненістю, орієнтацією на зовнішність і власною закри-
тістю, студенти намагаються формулювати деякі гіпотези відносно 
життя і властивостей зображеної людини. Змінюється стиль описуван-
ня: з’являються порівняння, синоніми. Питань досить багато, вони різні 
і широкі. Аналогічні і самоописи, хоча це не саме самоописи, тобто 
студент не може прийняти власне емпатичного завдання. Так, в одному 
з характерних описів спочатку йде характеристика зовнішності, але вже 
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присутня гіпотеза: „Чоловік не займає якусь високу посаду. Це просто 
людина”. Далі тут ідуть інші гіпотези: „Людина про щось думає, заглиб-
лена в себе, байдужа до оточуючого. Можливе якесь захворювання 
(погляд внікуди). Можливо, ця людина чогось (кудись) бажає, але не 
знає – що (куди)”. Питання тут такі: „Де живе ця людина? З ким живе? 
Де працює?” – Отже існує певний інтерес, який, однак, дуже важко 
назвати власне діалогічною інтенцією. Інший приклад: поряд із фразою: 
„Одне око темніше – інше світліше”, зразу йде: „По портрету можна 
сказати, що людина ще молода, але рано постаріла у зв’язку з горем, 
злиднями, що трапилися у її житті. Людина не піклується про власну 
зовнішність, а живе своїм внутрішнім світом, переживаннями, дум-
ками” Цікаво, що в питаннях тут з’являється пряме звернення: „Що 
турбує Вас зараз? Чому Ви розчаровані в житті?” Інший варіант 
відповіді (мова оригіналу): „Когда я на него смотрю, то мне почему-то 
не по себе. У него какой-то холодный взгляд. В глазах злость. Может, 
потому, что он нарисован на таком фоне. Может быть, его кто-то 
обидел или у него случилось какое-то горе. Он замучен.” Далі йде довге 
перерахування знову таки суто зовнішніх ознак. Але в кінці питання: 
„Что с тобой(!) случилось? Почему у тебя такой взгляд?” Звертає на 
себе увагу поява метафор і спроба студента все ж стати в діалогічну 
позицію. Так само ці спроби видно і у самоописі, хоча б уже суто 
граматично, оскільки студентка активно вживає займенник („вона”): „У 
нее глубокие глаза, светлые волосы. Средние губы. У нее усталый вид. 
Она плохая хозяйка, у нее мало друзей. Она хороший друг. Она задум-
чивая. В ней я вижу нежность. Она любит людей.” В описі ми яскраво 
бачимо справжню „боротьбу” діалогічності з монологічністю і відсто-
роненістю. 

Третій, високий рівень розвитку діалогічної інтенції (3,7%), харак-
теризується тим, що тексти описів більше нагадують листи до 
співрозмовника і є, фактично, діалогічними за сутністю. Наведемо три 
приклади. 

№1.”Схоже, що зображена людина має вік більше як за тридцять 
років, але за своє життя бачила дуже багато, в тому числі і поганого. 
Але, на мій погляд, ця людина має неабияку волю до життя. Погляд, як 
у здивованої чимось людини, яка намагається обміркувати побачене. 
Від природи цей чоловік має розумові задатки, але чи розвинув він їх 
належно? Здається ця людина трохи втомлена життям. 

Він не слідкує за собою, такі речі як зовнішній вигляд, акуратність, 
стиль його не цікавлять. 

Ця людина запальна, швидко втрачає контроль і виходить з себе, 
може бути жорстокою. Часто цей чоловік робив у житті помилки, 
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потерпів через свою нестриманість. У нього, здається, є шкідливі 
звички. Здається, цей чоловік часто потерпав за свою „прямоту”, 
нездатність підлаштовуватися. 

Десь у глибині його, ще живе маленький добрий хлопчик, який 
вірить людям і любить життя, має надію на краще, але він загнав його у 
глибину і боїться звільнити, щоб не постраждати, він боїться, що це 
зробить його слабким.” 

1. Чи є у вас сім’я чи близькі люди, родичі? 
2. Чи часто у житті вас зраджували? 
3. Чи багато разів ви розчаровувались? 
4. На що ви надієтесь і у що вірите? 
5. Для чого ви живете, у чому ціль вашого життя? 
Самоопис (очима персонажу): 
- Ти вважаєш, що знаєш людей і бачиш мене наскрізь. Навиду-

мувала собі бозна що про мене. Я сам себе не знаю і не розумію, чи 
зможеш це зробити ти? Що ти за людина, та ти не дитя, яке нічого в 
житті насправді не бачило, ти більш схожа на тепличну рослинку, 
щаслива дівчинка, яка вбила собі в голову, що все пройшла і все 
усвідомила у тому житті і може тепер судити і розуміти інших. Так у 
чомусь я мабуть міг би тобі позаздрити, але ти не знаєш того, що я, а це 
важливіше за будь-яке кімнатне щастя. Ти віриш у ідеали, вважаєш себе 
сміливою, мужньою, та це лише тому, що твоя сміливість ніколи не 
перевірялась насправді. Ти мрійниця і романтик, і це зіслужить тобі 
погану службу, повір людині, яка це знає. Про що нам з тобою говори-
ти. Ми зовсім різні люди, з різних світів, ти з дня, а я з ночі, як два 
полюси. Так що вибач, і не грайся у філософа чи психолога, знавця 
душі. 

№2. „Ця людина виглядає дуже стомленою. Навіть не стомленою, 
замученою. Неголене обличчя, під очима тріщини, гематоми, мабуть 
людина виконувала дуже важку роботу, чомусь схожий на бурлака, а то 
й на людину, яка провела деякий час в колонії. Людині десь вже під 40 
років. Людина має агресивний вигляд. Його погляд явно кудись ціле-
спрямований, і він дуже уважно дивиться. Структура тіла ослаблена, це 
видно по тому, що здогадувалося раніше, і по плечам, які опущені. 
Психічний стан – фрустрація.” 

1. Що трапилося з ним? 
2. Чому він має такий вигляд? 
3. Яке почуття оволодіває ним? 
Самоопис (очима персонажу): 
– Він є людиною, яка не має стомленого вигляду. Він добре виг-

лядає, його обличчя не має ніяких тріщин і гематом, обличчя добре 
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вибрите. По його структуру тіла та одязі можна сказати, що він 
займається спортом, але не виконує тяжких навантажень і не відчуває 
натиску зі сторони інших. Спокійна людина, але бувають пориви 
емоцій, обличчя задумливе, можливо він міркує про щось. 

№3. „Бідний робочий, голодний, замучений, сумний. Він щось 
втратив дуже важливе, не знає що йому далі робить, у нього немає 
смислу життя, він не знає чого хоче. Життя для нього нічого не значить, 
від своїх нещасть він похудів, на ньому немає „лиця”, але в нього є 
надія на краще, що „чорна” смуга перетвориться на „білу”. 

У нього дуже болить голова, тому що в ній все заплуталось, всі 
його думки, мрії, надії переплутались між собою, він не знає, що буде 
далі. У нього депресія.” 

1. Що Вас турбує? 
2. Що у Вас трапилось і чим я можу допомогти Вам? 
Самоопис (очима персонажу): 
 – Він бачить мене в тумані, така у нього депресія. 
Вона, дівчина, щось запитує, щось хоче від мене, але я нічого не 

можу зрозуміти, вона мене не цікавить. 
Вона лізе мені в душу, вона мені надоїла, вона мені „безразлічна”, 

вона хоче мені допомогти, але мені не треба її допомога.” 
1. Що ви від мене хочете? 
2. Коли ви мене залишите самого? 
3. Як ви можете мені допомогти? 
4. Чого ви добиваєтесь? 
Може скластися враження, що ці досліджувані менш спостереж-

ливі, оскільки майже зовсім не звертають увагу на зовнішні риси люди-
ни. Однак уважне знайомство зі звітами приводить до іншого припу-
щення: вони не менш спостережливі, але їхня спостережливість інша. 
Не спостережливість розвідника чи детектива, а спостережливість 
психолога. Адже вони просто використовують зовнішні ознаки, не 
затримуючи на них увагу йдуть далі – у внутрішній світ людини. 
Звертає на себе увагу складність, нюансованість та метафоричність 
текстів. Ми маємо дійсно запрошення до розмови. 

В цілому якщо порівнювати результати даної групи з іншими 
групами, слід відзначити, що вони нічим не відрізняються від студентів 
непсихологічної спеціальності університету. Але дві інші групи 
(студенти, що вивчають практичну психологію як додаткову, і студенти 
медичного училища) мають результати, які досить суттєво відрізня-
ються, хоча і по-різному. У студентів-медиків набагато менше резуль-
татів 1-го рівня і, навпаки, більше II-го. Третій рівень (5%) залишається 
майже без змін. У студентів додаткової спеціальності дуже мало 
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представлені I і II рівні і розвинений саме третій (87%). Ця різниця, на 
наш погляд досить показова і наводить на певні роздуми, про які трохи 
згодом. 

Інші дослідження дали аналогічні результати. Ми не можемо тут 
описувати їх докладно (цьому буде присвячена окрема робота), але 
відзначимо, що вони були теж порівняльними, хоча задіяні в них інші 
студентські групи. В одному з них студенти мали зробити творчий 
переказ мікроновели М.Коцюбинського „Самотній”. Цей твір, всього на 
півсторінки, є неструктурованим текстом, що являв собою зріз пережи-
вань самотньої людини. Тому він розглядається як стимульний матеріал 
проективного типу. Про наявність діалогічної інтенції у досліджуваних 
свідчить їхнє прагнення структурувати текст таким чином, щоб в ньому 
„з’явився” співрозмовник, якому співчувають і хочуть допомогти. 
Знову, як і в першому дослідженні, абсолютна більшість студентів не 
виявила діалогічної інтенції, довизначивши завдання як дійсно простий 
переказ тексту. Друга частина досліджуваних „повернула” емоційні 
переживання твору на себе і представила емоційні самоописи власних 
проблем. Лише незначна частина досліджуваних (5%) сприйняла текст 
як співрозмовника і спробувала у своїх відповідях вступити у уявний 
діалог з ним. Кореляційний аналіз результатів цих досліджень по групах 
(а також третього дослідження, яке являло собою модифікацію психоте-
рапевтичного прийому інтерпретації історій-колізій) засвідчив, що спів-
відношення рівнів розвитку діалогічної інтенції є постійним і надійним. 

В цілому, результати проведених досліджень свідчать про дуже 
низький рівень розвитку діалогічної інтенції у студентів – майбутніх 
практичних психологів (підкреслимо, що цей висновок ми робимо не 
лише на підставі даних описаних досліджень, а й використання інших 
діагностичних процедур). Водночас, цікавим є те, що цей показник 
набагато більше виражений у студентів медичної спеціальності та тих 
студентів університету, що осягають практичну психологію як додат-
кову спеціальність. Можна ризикнути висловити гіпотезу, що діалогічна 
інтенція хоч і є якістю особистості, але ж такою, що формується в 
ранньому онтогенезі і залишається незмінною. Швидше всього, ця пси-
хологічна структура є досить гнучкою і розвивається протягом всього 
процесу життєдіяльності людини, і, в той же час, дуже залежить від 
соціальних умов цієї життєдіяльності. Ми приводили дослідження в час 
активного професійного становлення особистості. Крім власне індивіду-
альних показників, в цей час надто велику роль у становленні людини 
відіграють екологічні фактори: дійсні цінності і норми освітнього 
простору, способи навчання, поведінка і установки наставників, навіть, 
ритуали і звичні форми структурування часу. 
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Результати дослідження свідчать, що екологічно умови педаго-
гічного навчального закладу не сприяють розвитку діалогічної інтенції 
студентів, про що ми, відверто говорячи, здогадувалися і раніше. 
Справа тут у двох речах. По-перше, педагогічний вплив, в які б одежі 
він не рядився, є процедурою виключно імперативною або маніпуля-
тивною. За красивими словами і новими побудовами письмових 
наукових і білянаукових висловлювань, ми маємо на просторі СНД 
лише кілька постатей вчителів-новаторів, починаючи з В.О.Сухомлин-
ського, які реалізовували власне діалогічну модель педагогічного 
впливу (до речі, ні А.С.Макаренка, ні В.Ф.Шаталова не можна відно-
сити до цих постатей, навпаки, їхній досвід є своєрідним еталоном 
імперативно-маніпулятивної педагогіки в її, так би мовити, рафінірова-
ному вигляді). Вся екологія педагогічної освіти пронизана імператив-
ністю-маніпулятивністю. Вона зумовлює формування абсолютно чітких 
і, на жаль, в’язких і ригідних поглядів, цінностей і способів дій. Таких, 
що дуже далекі від діалогічності в усіх своїх проявах. Натомість, осе-
редок медичної освіти, зовсім інший в цьому плані, його традиційність, 
консервативність і певна закритість в даному випадку відіграє вельми 
позитивну роль: вона формує відкрито оголену, суто діалогічну позицію 
майбутнього спеціаліста відносно пацієнта. Правда, ця позиція дещо 
обмежена, так би мовити, соматикою, але вона є і активно виховується. 
Цікавими є показники студентів, що осягають практичну психологію як 
додаткову спеціальність. Вони тільки підтверджують те, що як кажуть 
викладачі, видно неозброєним оком. В ці групи приходять студенти, що 
навчаються на 3-му курсі, а також ті, хто вже має вищу освіту, причому, 
не лише педагогічну. Ми ризикнемо припустити, що саме розвинена 
діалогічна інтенція приводить їх до нас. Їх не задовольняє в цьому плані 
педагогічна освіта, хоча, можливо, вони не можуть сформулювати цю 
думку, адже мова йде про дуже інтимну, часто неусвідомлювану, осо-
бистісну позицію. Ці студенти весь час знаходяться в досить напруже-
ному особистісному стані, оскільки дві позиції якось суміщаються і кон-
курують. В цілому, це позитивне явище, адже воно, за умови уважного 
ставлення викладача-психолога сприятиме активному становленню 
особистості фахівця. 

Результати наших досліджень підтверджують висловлені теоре-
тичні положення про діалогічну позицію і діалогічну інтенцію. Наступ-
ні завдання пов’язані з більш ретельним психологічним аналізом даних 
структур, вивченням можливостей їхнього спрямованого формування. 
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5.4. Діалогічність при соматичних захворюваннях 
 
Розгляд психологічних аспектів соматичного захворювання в 

контексті принципу діалогізму не є на звичним, ні достатньо обґрун-
тованим в сучасній психології. В спільному дослідженні, проведеному 
разом із С.П.Кошовою [346] ми лише спробували означити можливі 
контури цього підходу. Якщо серйозно, надихнули нас на це не 
теоретичні ідеї (їх просто не існує), а практика спостережень, спроби 
професійної допомоги хворим людям, власні переживання та… художні 
твори митців, які на наш погляд, ніяк не повинна ігнорувати серйозна 
психологія. Все перераховане говорить нам про те, що хворі люди дуже 
хочуть бути зрозумілими (перш за все самим собі), вони часто 
замикаються не з якихось інших причин, а тому, що втрачають внут-
рішній діалогізм, зустрівшись у внутрішньому світі з тим новим і 
негативним, якому не можуть знайти назву і яка їх лякає. Від цього – 
зневіра бути зрозумілим іншими. Але потреба в цьому, інтенція на цей 
діалог залишається, і психологічно саме її фрустрованість приносить 
безліч страждань. Ми маємо дуже велику надію на те, що діалогічний 
підхід і в цій сфері виявиться актуальним і результативним. 

Інтерес сучасної психології до галузі соматичної медицини має 
причини, перш за все, практичного характеру. Оскільки досвід профі-
лактики, діагностування, лікування та реабілітації соматичних хворих 
засвідчує необхідність мати справу не з хворобою, а з хворою людиною, 
психологія намагається через застосування різноманітних психологіч-
них технологій реалізувати ціннісний підхід у „веденні” хворої людини. 
Визнаючи безумовну цінність даних зусиль, слід, водночас, висловити 
певний сумнів щодо їх адекватності самій психологічній природі 
соматично хворої людини, оскільки вона залишається недослідженою, а 
отже – невідомою. 

Вивчення значної кількості емпіричних даних стосовно психічних 
особливостей людей, що є соматично хворими, не може розглядатися як 
серйозний крок до цього розуміння, оскільки ці дані дуже розрізнені, 
отримані за допомогою різних технік та в контексті різних (часто, 
суперечливих, методологічних підходів). Тож соматопсихологія (як, 
дуже умовно, можна назвати цей напрям) дає можливість лише пере-
конатися на емпірично отриманих фактах в тому, про що ми давно 
знали й так, а саме – що соматичні порушення обов’язково призводять 
до змін в психіці людини. Яких саме змін, і як саме вони відбуваються – 
ці вузлові питання будь-якої науки залишаються без відповіді, даючи 
широкий простір фантазуванню, іноді-таки зовсім наївному і 
спекулятивному. Інший напрям (зворотній), в межах якого вивчається 
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ніби-то вплив психологічних особливостей на виникнення і протікання 
соматичного захворювання, видається набагато більш ґрунтовним і роз-
робленим (принаймні, термін „психосоматична” є звичним і „зрозу-
мілим”). Але так лише видається... При близькому розгляді ми зразу 
стикаємось з чітко вираженою гіпотетичністю: точно (статистично 
точно) відомо, що деякі соціальні подразнення, певний спосіб життя 
дійсно сприяють виникненню хвороб (виразки, інфаркти, інсульти 
тощо), але це – соціальні фактори і одне лише припущення, що вони 
стають психологічними, оскільки переживаються, не додає ніяких 
знань, залишаючись житейською очевидністю (в цьому сенсі, напрям 
було б точніше назвати соціосоматикою). Перед нами знову питання 
психологічного змісту і механізмів, на які даний напрям не відповідає, 
як і перший. Даний стан речей зафіксовано в літературі. Так, А.Мене-
гетті, чи не найбільш авторитетний дослідник в даній галузі, справед-
ливо вважає, що сам термін „психосоматика” виправдовує себе виключ-
но тим, що намагається долати редукцію, акцентуючи нерозривну 
єдність тілесного і психічного у людини. Він, зокрема, зазначає: 
„Головна складність визначення психосоматики полягає в тому, що 
неможливо зрозуміти, яким чином думка, психічна діяльність може 
стати тілом, органом, матерією, проблемою” [307, 96]. Тому, власне, 
суттєвим є тут єдине: „офіційним першовідкривачем психосоматики був 
Балін, який усвідомив необхідність обє’днання різних секторів аналізу 
для віднайдення єдиних причини хвороби, потребу відкрити перего-
родки, що розділяють різні наукові спеціалізації” [307, 83]. Отже, лише 
це і – не більше. І, нарешті, Менегетті визнає: „Онтопсихологія розці-
нює всі хвороби як психосоматичні” [307, 81]. І це дійсно єдино вірний 
ракурс. Незрозумілою залишається сутність явища, а отже дуже низька 
результативність всіх коректуючо-реабілітаційних заходів є прогнозо-
ваною. Саме лише введення нового терміну нічого не змінює. Здається, 
слід дещо по-іншому поставити саму проблему. Житейське розуміння 
єдності психічного і соматичного зовсім не означає розуміння науко-
вого, тобто – об’єктивного. Уявлення про те, що завдяки розвитку 
психосоматики, можна навчитися лікувати соматичні відхилення психо-
логічними засобами слід визнати досить спекулятивним і абсолютно 
невірним. Проблема психології в галузі соматичної медицини має 
полягати у дослідженні психологічних механізмів і особливостей функ-
ціонування і розвитку соматично хворої людини на етапах зародження, 
виникнення хвороби, її течії і лікування та одуження. В такій постановці 
захворювання відкривається як процес, отже на нього розповсюджу-
ється принцип недиз’юнктивності, встановлений А.В.Брушлінським, 
згідно з яким процес є неперервним і, строго кажучи, не „виникає”, а 
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переходить від іншого стану того самого по суті процесу [75]. Мається 
на увазі не лише наступність і прогнозування, але й та дуже важлива для 
емпіричного дослідження теза, що розвиток хворої людини є просто 
частковим випадком („індивідуальним варіантом”, – говорить В.М.М’я-
сищев) особистісного розвитку, і отже період хвороби (який може бути і 
дуже довгим, аж до завершення фізичного існування) слід розглядати як 
частину життєвого шляху особистості. Таке бачення відкриває, крім 
всього іншого, можливість краще зрозуміти психіку і особистість в 
цілому „на прикладі” дослідження хворої людини, адже хвороба ніби 
оголяє і призупиняє, робить можливими для дослідження ті процеси і 
явища, які в нормі є прихованими і згорнутими. Іншими словами, при 
вивченні психології хворої людини є можливість краще зрозуміти 
психологію людини здорової (подібну думку, як відомо висловив 
Л.С.Виготський стосовно вивчення дитячої дефективності [121]). 

Гіпотезою такого вивчення може бути в найкоротшому вигляді 
вже наведена думка В.М.М’ясищева: „У оцінці ролі психічного в 
соматичних захворюваннях теоретики по-різному помиляються: одні з 
них недооцінюють роль психіки, інші – її переоцінюють. Хворобливий 
процес являє собою особливий і своєрідний випадок (індивідуальний 
варіант) розвитку. З психологічної точки зору і в своїй психогенетичній 
динаміці він є своєрідним психогенним утворенням” [318, 300]. Таким 
чином, соматичне захворювання є „випадком”, який змінює напрям і 
основні характеристики психічного розвитку, але сам цей розвиток 
продовжує здійснюватись. Це – центральна теза нашої гіпотези. Особ-
ливості розвитку психіки соматично хворої людини є тим дійсним нау-
ковим предметом, дослідження якого дасть змогу зрозуміти справжні 
підвалини і механізми деформації психосоматичної єдності і краще 
осягнути сутність психічного розвитку взагалі. 

...Оскільки дана робота є постановочною, спробуємо розгорнути 
нашу гіпотезу, наповнивши її деякими попередніми даними, які 
підлягатимуть експериментальній перевірці. (Зазначимо також, що 
обговорюючи тут соматичні захворювання, ми маємо на увазі, перш за 
все, хвороби, які є важкими, тривалими, і робимо це виключно з мір-
кувань технічних („зручний об’єкт”), оскільки впевнені, що всі вони 
мають однакове психологічне підґрунтя). 

Генетичний принцип недиз’юнктивності дозволяє розглядати 
протікання хвороби як окремий етап онтогенезу людини. Враховуючи 
положення А.Валлона [82] про те, що кожен етап онтогенезу ґрунту-
ється на попередніх, одночасно відкидаючи, закреслюючи їх, можна 
розраховувати на те, що реалізація цього принципу дасть змогу виокре-
мити дійсні підгрунття зародження хворої особистості. Крім того, слід 
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звернути увагу на специфіку взаємодії хвороби як пролонгованого етапу 
з тим реальним періодом вікового розвитку, в межах якого знаходиться 
хворий індивід. Нам здається, що в цій площині відкриваються значні 
можливості розуміння таких механізмів динаміки хворої людини. 

Принцип цілісності означає уявлення про особистість як єдину 
організовану й упорядковану структуру, форма якої створюється пос-
тійною взаємодією соматичних, психічних та духовних її складових. 
Ціле, зазначав ще Л.С.Виготський, розвивається раніше своїх складо-
вої частин. Крім того, ієрархічна природа цілісності особистості перед-
бачає, що більш розвинені, "верхні" шари відіграють ключову роль в 
процесі розвитку. Звідси, ми маємо звуження предмету дослідження, 
яке повинне зосередитись на вивченні особистісних структур і дина-
мізмів вищого порядку (самосвідомість, Я-концепція, система ціннос-
тей, рефлексія, система особистісних переживань). 

Принцип саморозвитку означає для нас розуміння становлення 
особистості як процесу, що детермінується і підтримується самою сис-
темою, якою є особистість. Якщо соматичне захворювання дійсно задає 
інший напрям розвитку, його слід вважати достатньо сильним фактором 
і, головне, фактором внутрішньої само-детермінації. З іншого ж боку, і 
саме захворювання внутрішньо визначене попереднім рухом – розвит-
ком всієї системи. 

Нарешті принцип діалогізму, який відкриває на наш погляд, деякі 
психологічні механізми становлення особистістю власного внутріш-
нього світу, означає перетворення самим суб’єктом окремих психічних 
явищ (відчуттів, емоцій, думок) у організовані о-значені переживання. 
Психологічний засіб цього полягає у діалозі – коли людина пред’являє 
Іншому (відкритому, зацікавленому, співучастливому) свої інтенції – ще 
неоформлені і не зовсім ясні їй самій. Завдяки відповіді Іншого виникає 
обговорення і проговорення пред’явленого, впродовж чого воно все 
більше входить в сполучення з цілісним внутрішнім світом суб’єкта, 
стає його-живим, тобто – переживанням. Ми, зокрема, вважаємо (і про 
це свідчать наші попередні емпіричні дані), що описана діалогічна 
інтенція дуже властива важко соматично хворим людям, однак вона не 
може реалізуватися через серйозні зміни внутрішнього світу (зокрема, 
концентрації уваги на больових відчуттях та тривогах). Неможливість 
реалізувати діалогічну інтенцію можна розглядати як важливий 
показник і, одночасно, головну особливість психології соматично хворої 
людини. Нереалізованість потреби в діалозі дуже часто призводить до 
неможливості сформувати саме переживання з „матеріалу”, який надає 
хвороба – тривог, болю, відчаю, безсилля. І така невпорядкованість 
внутрішнього світу спричиняє особливі страждання 
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Об’єднання перерахованих принципів становить, власне, методо-
логічне підґрунтя нашої дослідницької позиції. Якщо весь попередній 
рух особистості, як ми його розуміємо, призвів до появи захворювання, 
то безумовна необхідність суто медичної допомоги обов’язково входить 
у протиріччя з усім світоустроєм даної людини. А.Менегетті правий, 
коли говорить, що ліквідуючи симптом, ми неминуче зіштовхуємось з 
найважливішою проблемою відповідальності і свободи, яку так яскраво 
і гостро проаналізував Е.Фромм [482]. Соматична хвороба посідає 
ключове по конфліктності місце: людина є вільною у своєму особис-
тісному зростанні і несе відповідальність за цю свободу, а хвороба, в 
дійсності і є наслідком процесу зростання, хоча з її появою закінчується 
свобода, а відповідальність „займає” невротичний рівень. Втручання ж 
медика знищує і відповідальність суб’єкта. Глобальне його завдання 
полягає тепер в тому, щоб прийняти цю життєву ситуацію і пройти її як 
свою, продовжуючи зростання. Але насправді ця задача виявляється 
непосильною: „Я стверджую, що 60% індивідів на заключному етапі 
хвороби хочуть вмерти, замість того, щоб одужати... Хворий не хоче 
хворіти, але з неймовірною впертістю відстоює власну точку зору, 
навіть не здогадуючись, що за свої ідеї він розраховується життям” [307, 
107-108]. В цілому, можна стверджувати, що ця гостра проблема є 
частковим виявом глобальної колізії особистісного розвитку, встанов-
леної Г.Олпортом: це є вибір кожної людини між адаптацією і зростан-
ням [333]. Більшість людей обирають зростання, тобто життя, спрямо-
ване на задоволення буттєвих потреб і самоактуалізацію (А.Маслоу). 
Це, за визначенням, пов’язане з дезадаптацією і чи не тут саме коріння 
появи соматичного відхилення? Але воно є наслідком шляху цієї 
людини, яка, хоча й починає розуміти його неправильність, не може 
відмовитись від нього, оскільки вона людина... „Психологічне життя 
особистості, – зазначає А.Маслоу, – в значній кількості його аспектів, 
проживається в одному ключі, коли особистість зациклюється на „лікві-
дації дефіциту”, і абсолютно в іншому, коли вона керується „метамоти-
вацією”, тобто зосереджується на самоактуалізації” [296, 539]. Ми 
повинні визнати (хочемо того, чи ні), що соматична хвороба з дуже 
великою вірогідністю може бути наслідком самоактуалізації – зростан-
ня, вже лише тому, що цей шлях відкидає і закреслює потяг до адаптації 
(а остання є, як відомо найбільш бажаним станом системи з точки зору 
біологічної, тобто – соми). З іншого боку, власне особистісний розвиток 
не може спонукатися тільки природніми, дефіцитарними потребами. Чи 
означає, однак, ця наша теза, що реалізація буттєвих потреб, тенденція 
самоактуалізації обов’язково і однозначно зумовлює появу соматичних 
відхилень? Безумовно, ні. Навпаки, за Маслоу, тільки ці тенденції й 
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зумовлюють здоров’я, але лише за умови спроможності людини самій 
гармонійно регулювати свій рух. За уявленнями гуманістичної психо-
логії, у всих людей є суто людська життєва мета, досягти якої вони 
прагнуть. Різні автори називають її по-різному – самоактуалізацією, 
самоздійсненням, інтеграцією, психологічним здоров’ям, індивідуацією, 
автономією, творчістю, продуктивністю, але всі згоджуються, що ця 
мета являє собою реалізацію потенційних можливостей людини, всього, 
чим може стати людина, тобто перетворення її на повноцінну людину. 
„В людській істоті живе сила, котра штовхає її до єдності особистості, 
до спонтанної експресивності, до певної індивідуальності і самобут-
ності, до здатності побачити істину, а не залишатися сліпим, до твор-
чості, добра і багато чого іншого” [296, 193]. Отже, за А.Маслоу, люд-
ська істота влаштована таким чином, що вона проривається до все 
більш повноцінного буття і, в принципі, будь-яка істота людської спіль-
ноти може досягти багато чого з цього, але проблема меж все ж 
залишається суттєвою. Маслоу пише: „Основну ділему, або конфлікт 
між силами самозбереження і силами розвитку я вважаю екзистенціаль-
ними, укоріненими в самих глибинах людської природи, відпочатково і 
назавжди” [296, 75]. На думку автора, процес здорового розвитку слід 
розглядати як нескінченний ланцюжок ситуацій вільного вибору, який 
людина здійснює в кожну мить свого життя, змушена вибирати між 
безпекою і розвитком, залежністю і незалежністю, регресом і прогре-
сом, незрілістю і зрілістю. У безпеки є як негативні, так і позитивні 
сторони, у розвитку також є як погані, так і гарні сторони. Ми рухає-
мось вперед, коли переваги розвитку і недоліки безпеки переважають 
все, що складає недоліки розвитку і переваги безпеки [296, 76]. Маслоу 
розв’язує цю дилему між безпекою і розвитком, вводячи тезу „розвиток 
через радість”. Метафора ця, попри всю критику, наповнюється автором 
цілком конкретним змістом – розвиток через радість означає, що люди-
на робить кроки вперед, прислухаючись до власної самості, знаходячи 
свій індивідуально-своєрідний комфорт. Останній означає впевненість у 
власній безпеці: „Впевненість у власній безпеці дозволяє індивіду 
відчувати більш високі потреби та імпульси, а також рухатись до 
зрілості. Загроза безпеці – означає відступ назад” [296, 78]. Врахування 
цих нюансів ніби призводить до висновку, що рух до зростання – 
самоактуалізації, в принципі забезпечує і психічне і фізичне здоров’я. І 
це, власне, було б так, особливо із врахуванням, що самоактуалізація 
дуже відрізняється від досягнення та інших мотивів, що передбачають 
конкуренцію, боротьбу тощо. Але Маслоу не даремно вживає термін 
„екзистенційне”, характеризуючи протиріччя самоактуалізації і безпеки. 
Екзистенційні, термінальні цінності (смерть, безглуздя, самотність, 
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свобода) існують об’єктивно і не змінюються в психологічній даності 
(як відповідні переживання), в залежності від того, куди і як іде людина. 
Душа, псюхе, що може становитися і вдосконалюватися вічно, входить 
в протистояння з кінцевим смертним організмом, безглуздим і жорст-
ким суспільством, одвічною самотністю існування особи... Саме тут 
укорінена хвороба, тому, говорячи про верифікаційну сторону дослід-
ження, ми не можемо однозначно визначати, що люди з високим 
показником самоактуалізації обов’язково будуть соматично здоровими і 
актуально, і потенційно. Хоча, з іншого боку, є сенс очікувати високий 
рівень захворюваності у тих людей, що мають низькі показники 
самоактуалізації. 

Однак виникнення соматичного відхилення в контексті явища 
самоактуалізації, не єдине питання, що нас турбує. Набагато важливіше 
те, що ж відбувається з цим процесом, коли людина захворіла на тяжку 
соматичну хворобу. У вигляді попередньої гіпотези, ми висуваємо тут 
тезу, що у соматично хворих осіб самоактуалізація не припиняється, а 
набуває інших змістовних і динамічних характеристик. Це процес, який 
в даному випадку зберігає людськість важко хворої людини, дозволяє їй 
бути гідною і достойною. Іншими словами, людина не перестає бути 
особистістю, захворівши на соматичну хворобу, а це означає, що всі 
динамічні процеси продовжують діяти, хоча й в змінених умовах і 
режимах. Розглянемо це дещо детальніше. Р.Мей, характеризуючи ос-
новні принципи існування особистості, відзначає, по-перше, що кожна 
людина „захищає центр своєї особистості, і будь-які напади на цей 
центр будуть замахами на саме її існування” [303, 25]. Цей принцип 
стосується всих живих істот, але „особливо він важливий для людини, і 
саме він є ключовим для розуміння хвороби і здоров’я, неврозу і 
психічного здоров’я” [303, 25]. Ступінь зусиль, що витрачаються люди-
ною на захист цього центру, на наш погляд, може бути індикатором 
здоров’я. Згідно наведеним уявленням А.Маслоу, в нормі процес 
самоактуалізації погоджується із захистом самості (дійсного центру 
особистості). Цей зв’язок гармонізується, що й забезпечує зростання. За 
умови невротичного (аномального) розвитку, маємо надзахист центру 
особистості, при цьому індивіду лише здається, що він захищає самість, 
насправді ж це реакції власного обмеження, відсторонення від реаль-
ності світу, що, власне, і означає невроз. Так чи інакше, внутрішня енер-
гетика при цьому витрачається на це відгородження, особистість обирає 
в дихотомії „безпека-зростання” виключно безпеку, і самоактуалізація 
виявляється неможливою. За умови важкого соматичного захворювання 
виникає реальна, а не уявна загроза самості, і, отже її посилений захист 
є адекватною реакцією. Водночас, при цьому на захист витрачається 
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енергії більше, ніж в нормі і значно легше, ніж при неврозі. Все ж ці 
умови не припиняють самоактуалізації, переорієнтовуючи її в бік більш 
активного діалогу з собою та більш настороженого відношення до світу. 
Гармонійність при цьому залишається вірогідною і не встановлюється 
лише через те, що індивіду невідомі психологічні засоби такої 
гармонізації. 

Другий принцип існування, на думку Р.Мея, полягає в тому, що „у 
кожної людини, яка існує, є риси самоствердження і їй необхідно 
зберігати свій центр” [303, 26]. Цей принцип, на наш погляд, у повному 
обсязі діє у випадку соматичного захворювання так само, як і у здорової 
людини (на відміну від невротика). Зазначимо, лише, що самостверд-
ження чи не найбільше „потерпає” від реального зіткнення з екзистен-
ційними термінальностями, і отже процес самоактуалізації буде дещо 
деформуватися через підсилення відповідної мотивації. 

За третім принципом існування, „у кожної існуючої людини є 
необхідність і можливість виходити за межі свого центру для того, щоб 
взаємодіяти з іншими людьми” [303, 27]. Дійсно, самоактуалізація не 
можлива без діалогізму, і, мабуть, найбільш суттєва проблема соматич-
ного хворого пролягає саме через даний простір. Реальні переживання 
болю і екзистенційних тривог буквально тримають всю його увагу на 
собі, роблячи „вихід в діалогізм” доволі проблематичним. Разом з тим, з 
досвіду гарно відомо про особливе загострення потреби в діалозі у 
важкохворої людини. Їй треба слухати, говорити і взаємодіяти, тому що 
це для неї, часто, єдиний можливий шлях саморозвитку і свідчення 
самій собі, що вона ще існує, надіється, живе. Фактично, в діалоговій 
взаємодії цих людей ми маємо те, що А.Маслоу називає „вершинні 
переживання”, тобто ті часові моменти, коли, власне й відбувається 
процес самоактуалізації в чистому, так би мовити, вигляді [296]. Для 
порівняння зауважимо відому річ: невротик не те, що не прагне 
діалогічності, він по-справжньому боїться її, і, якщо і вступає в 
комунікацію, зразу схиляється до монологізму або маніпуляції. 

Четвертий принцип Р.Мея підкреслює, що „суб’єктивною сторо-
ною існування центру особистості є свідомість” [303, 27]. Ми б сказали, 
що існування людини як самоактуалізація релевантне гармонійній 
узгодженості свідомого і безсвідомого. У випадку соматичної хвороби 
це узгодження втрачає гармонійність, але залишається саме співвідно-
шення з рухливою рівновагою, що залежить від загального стану. 

Згідно п’ятого принципу, „унікальною, притаманною лише людині 
формою усвідомлення є усвідомлення себе” [303, 28]. Р.Мей пише: 
„Усвідомлення себе, це не просто усвідомлення небезпеки, що надхо-
дить із зовнішнього світу, а моя здатність усвідомлювати себе живою 
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істотою, якій загрожує небезпека, мій досвід себе як суб’єкта в цьому 
світі” [303, 28]. У випадку соматичного захворювання в цій площині 
розігрується, на наш погляд, справжня драма: людині треба перетвори-
тися на суб’єкта свого захворювання, усвідомивши нову життєву 
ситуацію (часто, дуже несприятливо-болісну) і себе в ній. Через цю 
величезну роботу знову стати суб’єктом життя і заново починати розви-
ватися, самореалізовуватися, зростати. Усвідомлення взаємодії здорової 
самості з хворим тілом – це абсолютно нова екзистенційна ситуація, яка 
вимагає трансценденції і створення нового світопроекту. Суб’єкт 
повинен пройти цей шлях і зрозуміти, що він – істота, у котрої є свій 
світ, отже істота екзистенційна і, як така, безмежна. 

Нарешті шостий принцип Р.Мея стосується тривоги: „тривога є 
станом людини, який вона переживає в боротьбі проти того, що може 
зруйнувати її буття” [303, 33]. Тривога, таким чином, є необхідним 
атрибутом самоактуалізації як існування – людини – в світі. Цей стан 
притаманний соматично-хворій людині, причому саме як адекватний, а 
не невротичний. Інша справа, що в даному випадку підсилюється 
значення і вага екзистенційних тривог, але це явище, що не закреслює, а 
активізує процес самоактуалізації. 

В цілому зазначимо, що теоретично обґрунтовані положення щодо 
наявності процесу самоактуалізації у соматично хворої людини ми 
розглядаємо як методологічно важливе. Саме відрізнення цього процесу 
і становлять те виняткове психологічне підґрунтя унікальності індивіду-
альних варіантів розвитку хворих людей. Крім вказаних психологічних 
відмінностей особистісного розвитку хворих, звернемо увагу на 
наступне. На відміну від більшості авторів, які фіксують, ніби-то, втрату 
смислу життя у важкохворих людей, ми вважаємо навпаки: важка, 
тривала невиліковна хвороба є справжньою смислогенною ситуацією. 
Індивід об’єктивно поставлений в позицію неможливості подальшого 
існування без відкриття нових смислів. Так актуалізується смисл страж-
дання, смисл допомоги, смисл смерті, смисл життя в цілому. Експери-
ментальне доведення цієї тези буде означати визнання того, що 
важкохвора людина знаходиться у виключній, екзистенційній ситуації і 
її зростання пов’язано з узгодженням відповідних цінностей. В 
юнгіанському напрямі це явище помічено як „близькість до самості” 
людини, що знаходиться на межі фізичного існування [303]. 

Наступне стосується детермінації хвороби всім життєвим шляхом 
людини. Так, безумовно, слід погоджуватись з А.Маслоу, що розвиток 
соматично хворої особистості, це хворобливий, аномальний розвиток. 
Але що ж є його найбільш суттєвою причиною? Нам здається найбільш 
вірною позиція Р.Мея: „В нашу епоху конформізму і орієнтації назовні 
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найбільш розповсюджена хвороблива модель виявляється в наступ-
ному: людина заходить занадто далеко у знищенні своєї особистості, 
взаємодіючи і ототожнюючи себе з іншими до тих пір, поки вона не 
вичерпає „до дна” свою особистість” [303, 17]. Таке зживання себе при-
зводить до враження, що замість самості в мене пустота, і я виявляюсь 
незахищеним і не укоріненим в цьому світі. Хвороба, в цьому сенсі, 
виступає дивним, унікальним терапевтичним фактором – вона повертає 
мені мою самість, але й карає мене за конформізм. Чи може людина 
повернути себе собі без захворювання? На це питання дуже важко 
відповісти, але це – єдиний шлях. „Я розглядаю поглинений вічністю в 
минулому і майбутньому невеличкий відрізок свого життя, той 
маленький простір, який я знаю або просто бачу, захоплений нескінчен-
ною всеохопленістю незвіданих мною просторів, які і про мене нічого 
не знають. І тоді я наляканий і здивований тим, що бачу себе тут, а не 
там, бо ж я не бачу причини, з якої я повинен бути тут, а не там, зараз, а 
не потім” [303, 36]. 

Спробуємо з викладених тут позицій проаналізувати художній 
текст, повість Л.М. Толстого „Смерть Івана Ілліча”. Попередньо звер-
немо увагу на наступне: Толстой, безумовно, показав, як особистість 
бажає існувати і, навіть, розвиватися, не дивлячись на смертельну 
хворобу. З іншого боку, дуже яскраво показано, що саме соціальне ото-
чення, при декларуванні піклування і жалю, формує навколо смертельно 
хворої людини нездоланний бар’єр відчуження і нерозуміння, вже через 
сам стереотип – „безнадійна хвороба”. 

Процес тяжкого, смертельного захворювання, світ переживань 
страждаючої людина, яка помирає геніально описаний Л.М.Толстим у 
повісті „Смерть Івана Ілліча” [453]. 

Іван Ілліч Головін, 45-річний член Судової палати, впав і вдарився 
боком об ручку рами. Після цього з’явився біль в лівому боці. Найрізно-
манітнішими шляхами він противився усвідомленню того, що з ним 
дійсно щось не гаразд, але біль не зникав, і в решті решт він був 
змушений звернутися до лікаря. Після візиту до лікаря Іван Ілліч почав 
приймати ліки, виконував всі приписи лікаря і в цьому він зміг знайти 
заспокоєння на деякий час. Але хвороба захвачує його повністю, він 
читає книги, порівнюючи своє захворювання з хворобами інших, в 
нього виникають різноманітні фантазії на основі поставлених у йому 
діагнозів. Щодня йому стає все гірше і гірше, але Іван Ілліч намагається 
робити над собою зусилля і переконувати себе в тому, що йому краще. 
Але як тільки в нього трапляється чергова сварка з дружиною чи 
неприємності на роботі Іван Ілліч „відчував всю силу своєї хвороби”. В 
цей час він часто говорить сам з собою і все менше спілкується з 
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оточуючими його людьми. Це може бути свідченням порушення 
діалогізму. Тільки в даному випадку, з нашої точки зору, порушується 
не сама потреба в діалогізмі, а саме реалізація цієї потреби. Таким 
чином ми бачимо, що герой частіше використовує внутрішню мову – 
внутрішній діалог сам з собою. Причиною цьому може бути те, що Іван 
Ілліч боїться сказати і боїться почути. Він боїться, що його не зрозу-
міють оточуючі, оскільки вони не можуть пережити ті страждання, які 
переживає він. „Ось тільки я почав поправлятися і ліки почали вже 
діяти, і ось ця проклята біда...” Він намагається „зусиллям уяви спій-
мати цю блукаючу нирку”, про яку говорив лікар, і „зупинити, закріпи-
ти її”. Він чекає дива від прийому ліків: лежачи на боці, він прислу-
хається до того, „як благодійно діють ліки і як вони знищують біль...” 
Але, звичайно, розчаровується і в цьому. Він злиться на всіх і все, тим 
більше, що його рідні не розуміють і не приймають його страждань. 

„Раз знайома дама розповіла про зцілення іконами.” „Іван Ілліч 
спіймав себе на тому, що він уважно прислуховувався і перевіряв 
дієвість факту.” Цей випадок налякав його. „Невже я так розумово 
ослаб?” – сказав він собі. Він намагається шукати порятунку в роботі, 
але не допомагає навіть його великий досвід, „і товариші, і підлеглі з 
подивом і розчаруванням бачили, що він, такий блискучий, тонкий 
суддя, заплутувався, робив помилки.” Позбавитись від болю було 
неможливо, „він проникав через все, і ніщо не могло закрити його.” 
Дружина, стосунки з якою були напружені, звинувачувала його самого 
у всьому: „Відношення Параски Федорівни було таке до захворювання 
чоловіка, що в цій хворобі був винен Іван Ілліч...” Спочатку ми бачимо, 
особистісну боротьбу із захворюванням і прагнення до нормального, 
звичного життя. Проте, не маючи можливості позбавитися від болю, 
Іван Ілліч стає дратівливим, завдає багато неприємностей оточуючим. 
Це може бути пов’язано з тим, що у внутрішньому світі Івана Ілліча ще 
склалася цілісна концепція того, як же він все-таки буде жити з цим 
захворюванням. Пізніше самі оточуючі не приймають до уваги його 
хворобу, ведуть себе так, ніби все в повному порядку. Однак, поступово 
Іван Ілліч визнає, що „не в сліпій кішці, не в нирці справа, а в житті та... 
смерті”. В нього все частіше з’являються думки про те, „Мене не буде, 
то що ж буде? Нічого не буде. То де ж я буду, коли мене не буде? Невже 
смерть? Ні не хочу!... Навіщо?” Тут ми бачимо, що навіть не дивлячись 
на важке захворювання, особистість все рівно прагне до розвитку, 
навіть приймаючи до уваги факт наближення смерті. Практично вже все 
вказувало на наближення смерті: те, що Іван Ілліч дуже схуд, став 
несхожий на себе, не міг спати мучився від болю, згасання його внут-
рішніх сил, але все рівно „чіплявся”, прагнув, хотів жити. З прогре-
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сування процесу (із опису можна зробити висновок, мабуть, що мова 
йде про злоякісну пухлину), Іван Ілліч все частіше шукає сховища у 
майбутньому, все частіше повертається до спогадів дитячих років, перед 
ним постійно виникають спогади, враження минулого. Іван Ілліч їсть 
чорнослив і відразу згадує про той чорнослив, який їв у дитинстві, і 
смак того чорносливу наповнює його рот. Дивлячись на сап’ян дивану, 
він згадує про сап’яновий портфель батька, який вони порвали в 
дитинстві, про покарання, и про пиріжки, які принесла мама. Толстой 
майстерно зображує багаточисленні прояви самореалізації особистості 
під час захворювання, в тому числі і спогади дитячих років, і бажання 
хворого, щоб з ним няньчились, щоб його пожаліли, як дитину, так як в 
даний момент маючи тяжке захворювання Іван Ілліч не може жити так, 
як жив до цього. 

Буфетний мужик Герасим – єдина людина, хто відчуває до нього 
почуття, подібне жалості до дитини, він самовіддано доглядає за паном. 
І це єдине тішило хворого. „Йому хотілося, щоб його попестили, поці-
лували, поплакали б над ним, як пестять і тішать дітей. Він знав, що він 
важливий член, що у нього сивіюча борода, і що саме тому це не 
можливо, але йому все-таки дуже цього хотілося. І у стосунках з Гера-
симом було щось близьке цьому, і тому стосунки з Герасимом заспоко-
ювали його. Івану Іллічу хочеться плакати, хочеться, щоб його пестили і 
плакали над ним, і ось приходить товариш, член Шебек, і замість того, 
щоб плакати і пеститись, Іван Ілліч робить серйозне, суворе, глибо-
кодумне обличчя і по інерції говорить свою думку про значення каса-
ційного рішення і вперто відстоює його”. Біль і страждання збільшу-
ються: „Все те ж. То крапля надії блисне, то збушує море відчаю, і все 
біль, все біль, все туга і все одне і те ж”... Він розумів, що помирає, і 
весь час знаходився у відчаї від цих думок, тому що не міг ніяк 
змиритися, звикнути до цього, „ніяк не міг зрозуміти цього”, але якщо 
розглядати з особистісної точки зору, то він всіляко прагнув і хотів 
цього. Іван Ілліч намагався втекти від свого болю, але „він відволікав 
його до себе не для того, щоб він щось робив, а лише для того, щоб він 
дивився на нього, і нічого не роблячи, невимовно мучитися. Лише 
дивитися на нього і холодіти”. Але більш за все Івана Ілліча пригні-
чувала і бентежила брехня. Йому ніхто не говорив правду про його стан 
здоров’я, лікарі намагались заспокоїти його, але „він же знав, щоб вони 
не робили, нічого не вийде, крім ще більш нестерпних страждань і 
смерті”. Від цієї брехні Івану Іллічу ставало нестерпно болісно, адже ця 
брехня навколо нього і в ньому самому більш за все отруювала останні 
дні його життя. В останні дні свого життя Іван Ілліч ще більше мучиться 
від своє безпорадності, в своїй жахливій самотності. Також ми зустрі-
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чаємося з фактом, що Іван Ілліч під час своєї хвороби починає говорити 
з Богом, задаючи йому різноманітні питання в надії отримати відповідь: 
„Навіщо ти все це зробив? За що так жахливо мучиш мене? Що я тобі 
зробив?” Це також може бути свідченням зміщення звичного діалогізму 
і звернення до Бога. Він постійне задає собі питання про те, що йому 
потрібно, але відповідь лише одна „не страждати. Жити”. В передсмерт-
ному стані Іван Ілліч почав аналізувати своє життя і прийшов до 
висновку, що все було не так. Він починає звинувачувати вже себе в 
тому, що трапилося, в тому, що він сам, своїми руками все розрушив. 
Хворого тривожать жахливі сни: „Йому здавалося, що його з болем 
пхають кудись у вузький чорний мішок і глибокий, і все далі засовують 
і не можуть засунути. І ця жахлива для нього справа здійснюється із 
стражданнями. І він боїться, і хоче провалитися туди, і бореться, і 
допомагає. І ось раптом він зірвався, і впав, і отямився”. Агонія тривали 
три дні. Три дні він, неперестаючи, кричить від муки. Він відчуває, яким 
великим тягарем є для оточуючих, жаліє їх, і своїми останніми словами 
виражає цю жалість. Помираючи, Іван Ілліч усвідомив, що так буду 
краще всім, він позбавить своїх рідних від його присутності, і для нього 
також закінчаться ці жахливі страждання. Саме в цей момент він 
зрозумів, що в нього більше немає страху смерті, що говорить нам про 
факт прийняття і примирення зі смертю. І йому від цього стало так 
легко і добре. В кінці кінців перемагає смерть, страждалець здається. 
Геніальний письменник виражає це дивовижною обмовкою вмираю-
чого: „Він хотів сказати ще „пробач”, але сказав „пропусти”... 

Таким чином, точка фізичного знищення є тут, водночас, точкою, 
коли нарешті хворий сформував адекватне переживання зі шматків 
розваленого хворобою внутрішнього світу. Для цього треба було 
звернутися до вічного в собі, до Бога, адже ніхто не відгукнувся на 
потребу діалогізму. Драма особистості полягає тут саме в цьoму: 
відбувся крок у розвитку, виникло, нарешті, в таких муках – нове 
переживання, але ціна йому була – життя. 
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Розділ VІ.  
Взаємодія з оточенням як фактор структурування 

внутрішнього світу 
 

 

6.1. Взаємодія з оточенням: психологія питання 
 
Взаємодія людини з оточенням, передусім, соціальним, завжди 

розглядалась в психології, як одна з центральних і фундаментальних 
проблем. Більше того, значна увага до неї призвела до особливого 
виду редукції психологічного знання – зсуву інтересу з власне пси-
хіки як особливого об’єкту до вивчення процесів, що знаходяться на її 
межах, якимось чином впливають на неї, детермінують її функціо-
нування (сама ж психіка, при цьому, ніби залишається „за дужками”). 
Головним чином, це викликається, безумовно, суто прикладними 
завданнями – адже взаємодія з соціальним оточенням не лише являє 
собою цікаву наукову проблему, а й, в першу чергу, проблему необ-
хідності надати людині кваліфіковану допомогу у вирішенні числен-
них негараздів і непорозумінь, що виникають в цьому просторі. Саме 
тут існує безліч цікавих знахідок і практичних напрацювань, які 
настільки відомі, що не потребують коментарів. І разом з тим, стає 
все більше помітним, що саме практика вимагає повернення в сферу 
фундаментальних механізмів взаємодії людини і соціального оточен-
ня. Бурхливі, некеровані і непрогнозовані зміни соціуму чітко вказу-
ють на те, що вирішувати ефективно питання адаптації, соціалізації 
etc як конкретно дані в цьому часі і просторі виявляється просто 
неможливим. Необхідно досліджувати внутрішні психологічні меха-
нізми, що зумовлюють існування людини в світі. Але дослідження ці 
мають будуватися на змінених теоретико-методологічних позиціях, 
оскільки реалізація існуючих може вважатися вичерпаною. Вони не 
повинні відкидатися, оскільки виявляються цілком слушними, хоча й 
безумовно однобічними. Так, існує ціла низка теоретичних уявлень, 
згідно з якими взаємодія людини і її соціального оточення опису-
ються в термінології конфронтації (започаткована ця традиція 
З.Фрейдом). Згідно даних поглядів, все, що відбувається між особис-
тістю і соціумом являє собою конфлікт, так би мовити, за визна-
ченням. З розвитком super-Ego, цей конфлікт розповсюджується у 
внутрішній світ, і людина все життя знаходиться у ситуації необхід-
ності відповідати на виклики як середовища, так і власного super-Ego. 
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Існує безліч модифікацій цього уявлення (наприклад, дуже красива 
теорія „соціальних пресів” Мюррея) і така ж безліч систем практич-
них заходів, спрямованих на підтримку людини в її постійній і 
виснажливій боротьбі з соціальним як тиском. І все це слід визнати 
дуже важливим і правильним, за одним істотним винятком: конфрон-
тація людини і суспільства існує, але вона не охоплює всих варіантів 
наших стосунків із соціумом. Не можна і дуже шкідливо зводити все 
до конфронтації, і не лише тому, що це є простою неправдою, а ще й 
тому, головним чином, що завдяки розгортанню цієї точки зору, 
передусім, через систему психокорекційних заходів, виникає реальна 
загроза – формувати у людей саме таку позицію як домінуючу (іноді 
це підтримується соціально-політичними владними структурами, 
яким буває дуже вигідно в певні часи викликати у людей дух проти-
стояння всьому і всім). Отже, протистояння з соціумом безумовно 
присутнє в досвіді людського життя (і тут З.Фрейд і його чисельні 
послідовники абсолютно праві), але, в той же час, воно не вичерпує і 
не визначає це життя, хіба що в окремих випадках та при патоло-
гічних варіантах розвитку. 

В культурно-історичній традиції і споріднених з нею теоретич-
них уявленнях підкреслюється інший аспект взаємодії людини і 
соціального оточення, а саме – привласнення, осягнення соціальних 
надбань, культурних цінностей у вигляді системи різноманітних 
значень. Цим досягається подвійний ефект: людина „вростає” (термін 
Л.С.Виготського [109]) в соціо-культурне оточення, стає соціалізова-
ною і, з іншого боку, вона розвивається як особистість, створюючи в 
цій активності те, що має назву „вищих психічних функцій” – власне, 
створює себе. Важливо тут підкреслити момент вихідної власної 
активності. Цю ідею, мабуть, найбільш яскраво висловив О.М.Ле-
онтьєв: „внутрішнє діє через зовнішнє і тим саме себе змінює” [249, 
200]. Але ця дія – не боротьба і не конфлікт: це, як сказав би Б.Спі-
ноза – „вичерпування” зовнішнього, переведення його в своє-живе 
(так, імпліцитно, в межах культурно-історичної теорії з’являється 
термін „переживання” – перевести в своє-живе, як центральний для 
опису системи взаємостосунків людини і суспільства). Щоправда 
Л.С.Виготський вживав цей термін і експліцитно, і саме в аспекті 
взаємодії, коли обґрунтовував сенс поняття „соціальна ситуація роз-
витку”. Він пише, зокрема, що соціальна ситуація є системою відно-
шень людини до соціального середовища, „соціальна ситуація розвит-
ку… визначає строго закономірно весь спосіб життя дитини, або її 
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соціальне буття” [104, 259]. Зазначимо в дужках, що поняття соціаль-
ної ситуації розвитку не дуже активно використовується в сучасній 
психології, зокрема, в тих її розділах, де йдеться саме про соціальну 
взаємодію, соціалізацію тощо. Можливо, це пояснюється тим, що 
Виготський писав про ситуацію розвитку і завжди відносно дитини. 
Але ж легко зрозуміти, що розвиток існує не лише віковий (існують 
такі його форми як актуалгенез, мікрогенез, і в цьому сенсі дійсно 
будь-яка ситуація взаємодії людини з соціумом, є, безумовно, ситу-
ацією розвитку). З цього зрозумілим є й те, що даний феномен існує в 
житті людини завжди і не стосується лише дітей. Це настільки ясно, 
що доводити немає сенсу. На наш погляд, довга і стійка неувага 
психології до поняття Л.С.Виготського, до його думки з цього 
приводу пояснюється іншим – більш прозаїчним і прагматичним. Як 
видно, Виготському вдалося в понятті „соціальна ситуація розвитку” 
подолати одвічну дихотомію – опозицію людини і соціуму: він 
говорить, що соціальна ситуація це (звернімо увагу) не соціальні 
умови, а відношення до них людини. Тобто, це той психологічний 
феномен, в якому долається роз’єднаність і досягається цілісність. 
Якщо замислитись, треба дати собі звіт – нам незручно і некомфортно 
працювати в такому тезаурусі – ми все ж таки внутрішньо розділяємо 
ці феномени. Лише в останні роки сучасна психологія, перш за все, в 
особі теоретиків гештальттерапії, приходить до цієї ідеї Виготського, 
звичайно, по-своєму і в іншій термінології (Ж.-М.Робін [389], Г.Вілер 
[458] та ін). Ж.-М.Робін, зокрема, ставить питання доволі жорстко, 
але цілком справедливо: „…немає іншої реальності, окрім тієї, яку ми 
конструюємо у відношеннях” [389, 49]. Перед нами, як бачимо, та 
сама, гарно забута думка Л.С.Виготського. Але останній зробив ще 
крок, дуже важливий як для психолога – він запропонував ту суто 
психологічну реальність, яка прихована за дещо багатозначним термі-
ном „відношення”. Цією реальністю є переживання. Л.С.Виготський 
пише: „Переживання має біосоціальну природу, воно є дещо, що 
знаходиться між особистістю і середовищем, і означає відношення 
особистості до середовища та показує, чим в даний момент середо-
вище є для особистості” [104, 383]. І далі: „В моєму переживанні 
реалізується те, якою мірою всі мої властивості, як вони склалися в 
процесі розвитку, приймають участь тут, у дану хвилину” [104, 383]. 
Таким чином, середовище впливає на людину в даний момент через 
переживання нею свого відношення до середовища. Так проблема 
нарешті набуває дійсно психологічного змісту… Слід додати ще одне, 
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дуже суттєве. Крім подолання дихотомії-протистояння, крім реаль-
ного введення проблематики соціалізації в дійсно психологічний 
простір, Л.С.Виготський весь час підкреслює унікальність, з одного 
боку, „моменту ситуації”, а з іншого – переживання даної конкретної 
особистості. В цьому він явно перегукується з методологемою 
К.Лєвіна, висловленою у роботі 1940 як „метод послідовного набли-
ження” – від загальної структури ситуації до повноти реальності 
даного індивідуального випадку. Цей метод дозволяє використову-
вати базові теоретичні моделі як вихідний момент аналізу даного 
індивідуального випадку, а не для підведення його під певний тип або 
схему [545]. Гарно видно, що органічне поєднання методологем Ви-
готського і Лєвіна створює простір для дійсного психологічного 
аналізу проблем особистості в соціальному середовищі і, на цьому 
підґрунті, розробки індивідуально орієнтованої психологічної допо-
моги. Ясно, що це вкрай необхідно робити, адже те, що ми маємо 
зараз в галузі соціалізації (маємо на увазі практичні заходи), вибудо-
вано навіть не на психології З.Фрейда, а на „звичайнісінькому” біхе-
віоризмі, який не лише постулює роз'єднання в стилі формули S-R, 
але й просто ігнорує психологічний зміст того, що відбувається з 
людиною в соціумі (порівняти з твердженнями К.Лєвіна про „важли-
вість індивідуальної події” та про те, що такі факти, як переживання 
дружби або залежності… є не менш реальними, ніж суто зовнішні 
впливи” [249, 75]). Але в той же час, ми не можемо ігнорувати і цей, 
зовнішній бік взаємодії, розроблений біхевіоризмом. Вже хоча б тому, 
що в житті людини він, безумовно, існує і відіграє неабияку роль. 
Інша справа, що це все, якщо замислитись, доволі далеко від 
психології. 

Як видно, вже попереднє ознайомлення з проблемою засвідчує 
наявність дуже різних уявлень щодо аспектів взаємодії людини з 
соціальним оточенням. Всі вони ґрунтуються на життєвих очевид-
ностях: людина-таки дійсно і протистоїть соціуму, опираючись його 
тискам; і сама діє на нього; і пізнає – „вичерпує” соціальні змісти; і 
переживає їх; і реагує на подразнення… І, крім того, вона своєрідно 
вміщує, „несе в собі” весь цей соціальний світ, і не лише актуальний, 
але і його минуле та, як не дивно, майбутні форми існування. Водно-
час, безумовно, і сама людина входить в соціум як його складова. Тож 
ситуація уявляється як органічна і, разом з тим, вкрай напружена 
єдність двох складних систем, кожна з яких являє собою „перетворену 
форму” іншої (оптимальний в даному випадку термін М.К.Мамарда-
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швілі [285]). „Подібна форма існування, – зазначав філософ, – є 
продукт перетворення внутрішніх відношень складної системи, що 
відбувається на новому її рівні і приховує їх фактичний характер і 
прямий взаємозв’язок непрямими вираженнями” [287, 316]. Хоча 
М.К.Мамардашвілі належить до тих філософів, чию думку інтерпре-
тувати дуже важко (тому зазвичай на нього лише посилаються), 
наступне його зауваження дуже прояснює проблему, що тут постав-
лена: „Особливість перетвореної форми… полягає в об’єктивній 
усуненості тут змістовних визначень: форма виявлення набуває само-
стійного „сутнісного” значення, уособлюється, і зміст замінюється в 
явищі іншим відношенням, яке зливається з властивостями носія 
самої форми і стає не місце дійсного відношення” [287, 316]. Звідси, 
зокрема, стає зрозумілим згадувана велика кількість різних житей-
сько-поверхових (в своїй більшості) концепцій відношень людини і 
соціального оточення. Виняток становить лише система поглядів 
Л.С.Виготського в К.Лєвіна, хоча вона, безумовно, потребує подаль-
шої розробки. Дійсно, якщо людина є „перетвореною формою” 
складної системи соціуму (і – навпаки, соціальна система є „перет-
вореною формою” людини як такої ж за складністю системи), дійсний 
глибинний зміст взаємодії цих двох форм, за Мамардашвілі, маску-
ється, і на поверхні залишаються ті стосунки, які є найбільш 
очевидними і простими (протистояння, потерпання, засвоєння etc). І 
саме кожна з цих форм, що спостерігається безпосередньо, прийма-
ється дослідниками за дійсний зміст відношень, який насправді, 
повторимось, залишається прихованим. Суб’єктивно це виявляється, 
наприклад, в тому, що автори і носії подібних парадигм абсолютно 
впевнені в тому, що вони „ухопили” істину. Своєрідний ефект 
„маскування істотного” у взаємодії перетворених форм підсилюється 
ще дуже важливим моментом, який теж висвітив М.К.Мамардашвілі: 
„Ця зовнішня форма дійсних відношень, яку гарно видно, відмінна від 
їх внутрішнього зв’язку, відіграє разом з тим – саме своєю відособ-
леністю і буттєвістю – роль самостійного механізму в управлінні 
реальними процесами на поверхні системи” [287, 317]. Отже, нам не 
лише здається: на поверхні взаємодії досліджуваних перетворених 
форм дійсно відіграють керівну роль механізми впливу, викорис-
тання, захисту і пізнання. І тоді дійсно зрозуміло, чому, як писав 
С.Л.Рубінштейн, світ перетворюється на щось зроблене, на сировину 
для чогось, і в підсумку назвав це „прагматичним винищенням дій-
сності” [400]. Ми й живемо зараз в цій дійсності, де і кожен з нас для 
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іншого є такою „сировиною”. Так відбувається тільки тому, що ми 
абсолютно помилково розповсюджуємо механізми, що діють у 
поверховому шарі систем на всю глибину цих систем, на їх сутність. І 
хоч це є абсолютно безпідставним, але так вибудовується взаємодія і, 
тепер уже, завдяки нашій помилці. Ми, фактично, приписуємо і 
людині (собі), і соціуму у вигляді істотних, кореневих ті властивості і 
механізми, які є лише поверховими. Приписуємо, віримо в ці приписи 
як в об'єктивну реальність і тим самим змінюємо – спрощуємо, примі-
тивізуємо і соціум, і себе, зводячи всю нашу глибину до найбільш 
простих явищ. А.С.Арсеньєв назвав це явище „поглиненістю 
Молохом соціальності” [22, 134], в той час як насправді відношення 
людини і світу є набагато глибшими і фундаментальнішими ніж 
просте соціальне маніпулювання, яке, згодимось, поглинає. Як ілю-
страцію змін, що відбуваються з нами в результаті цієї поглиненості і, 
на додаток, наукового просвітництва, опишемо одне сумне, хоча й 
повчальне, спостереження. Як відомо, в соціальній психології існує 
три „теорії” (фактично – три пояснення) допомагаючої (альтруїстич-
ної) поведінки: „теорія обміну”, „теорія очікуваної цінності” та „теорія 
внесків”. Всі пояснення (слово „теорія” тут все ж занадто самовпев-
нено звучить) є абсолютно поверховими і маніпулятивними, за виз-
наченням. Вони „схоплюють” дійсно існуючий, але при цьому – суто 
зовнішній, відсторонено-прагматичний шар стосунків. Те, що я можу 
вчиняти альтруїстично, надавати допомогу просто тому, що саме 
цього хочу і нічого не очікую (навіть не думаю про це) – ці „теорії” не 
враховують. Для них Я – поверховий функціонер-маніпулятор, з дуже 
прагматичним і доволі неглибоким розумінням життя. Розповсюджен-
ня наукової соціальної психології, передусім, американської, в жит-
тєві сфери, призвело до цікавого явища, яке ми спостерігаємо і серед 
студентів, і серед дорослих людей, що знають соціальну психологію: 
люди не тільки не хочуть надавати допомогу, вони бояться її отриму-
вати, адже „наука вчить, що за це прийдеться чимось розплачува-
тися”… Цілком зрозуміла і доречна в більшості, на жаль, випадків 
нашого життя, така поведінка разом з тим зачиняє людині гігантський 
простір власного внутрішнього світу (і світу – Іншого), в якому є цей 
мотив – вчинити альтруїстично просто тому, що я людина, тому що 
жаль, співчуваю, можу і т.д. Реально, зачиняється простір людяності, 
гуманності, духовності, який виявляється просто недоречним в цьому 
світі, в цій науці, які нами ж і вибудовані. Певен, таких спостережень 
можна назбирати немало. Ми забуваємо, що є доброта, якої не слід 
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боятися, є краса, до якої треба доторкатися, а не штовхатися лік-
тями… В той же час уявляється безсумнівним, що ці вищі гуманні, 
духовні переживання і є тим істотним, що утворюють систему осо-
бистості і систему соціуму і приховуються, маскуються у перетво-
рених формах. Коли С.Л.Рубінштейн пише, що „любов до іншої лю-
дини виступає як вихідна потреба людини” [400, 388], – він має на 
увазі Любов як всезагальне людське почуття, яке і тримає людину на 
цій Землі, як людину. Далі є і про „перетворену форму”: „Погана, 
низька чуттєва любов не тому, що вона чуттєва, а саме зведення в ній 
людини до однієї функції, тобто перетворення людини на „маску” 

[400, 388]. І тут же С.Л.Рубінштейн формулює найістотніший 
ключовий момент існування людини в світі – „здатність людини до 
радісного ствердження існування іншої людини як такої” [400, 
388](підкреслено нами – М.П.). Як видно, це зовсім не про „внески”, 
„обміни” і „очікування цінностей”. Ті самі думки ми легко знайдемо, 
по відношенню до віри, якщо почитаємо Павла Флоренського, Семена 
Франка чи Миколу Бердяєва. 

Ці думки, однак, залишаються дуже довго поза позитивною 
наукою (звісно ж, ні Рубінштейн, ні Франк, ні, тим більше, Флорен-
ський ніколи не були американськими соціальними психологами). 
Однак, в ситуації, коли наука реально почала дуже ефективно і екс-
пансивно формувати мислення людей, виникає серйозна небезпека, 
що через пару поколінь люди і дійсно за словами „любов”, „допомо-
га”, „віра” не будуть нічого бачити, крім розрахунку, зиску, маніпу-
ляції. В термінології М.К.Мамардашвілі це означає, що „перетворені 
форми” стануть формами реальними, а отже – поверхово пустим 
стане життя. 

Проблема, таким чином, вбачається в тому, щоб переорієнтувати 
зусилля психології з ретельного дослідження „поверхового шару” 
взаємодії двох складних систем (особистості та соціуму) на розповсю-
дження наукової думки і, відповідно, емпіричних досліджень на 
істотні явища, які знаходяться в підґрунті існування і взаємодії цих 
систем. Але це не слід розуміти як заклик, і не треба ставитись до 
цього поспіхом. Безумовно, наукова психологія в її сучасному стані, з 
її парадигмами, термінологічним апаратом, методологією і методами 
досліджень, не може вивчати явища такого рівня складності і глибини 
(ці явища не можна вимірювати і шукати кореляції та робити 
факторно-кластерні процедури, їх не можна моделювати і формувати, 
не можна будувати графіки, криві і таблиці, не можна проводити 
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польові дослідження на кшталт масових опитувань і т.д. і т.п.). 
Вірніше, наука може це робити, але – примітивно і смішно. Потрібна 
методологічна рефлексія і повернення до внутрішнього світу людини 
як до цілісності, яку не можна розчленовувати, навіть з метою 
дослідження, хоча б тому, що такі дослідження вже нецікаві, 
вичерпані і нікому, за великим рахунком, не потрібні. Хіба що самим 
дослідникам... для виправдання. Більше того, вони шкідливі, адже, 
повторимось, не тільки вивчають, а й створюють поверхово-часткову 
людину і поверхово-частковий соціум. Сказане, однак, не означає, що 
ми закликаємо відмовитись зовсім від досліджень і корекційних 
заходів, зорієнтованих на процеси, що відбуваються у поверховому 
шарі взаємодії двох складних систем (людина і соціум), кожна з яких 
є перетворюючою формою іншої. Йдеться про інше: даним процесам 
не можна приписувати статус істотних явищ і „під цей статус” 
розгортати всю ідеологію науково-корекційної роботи. Суттєва задача 
пов’язана з проникненням до дійсних, істотних і змістовно-неперет-
ворених форм взаємостосунків людини і соціального світу, на яких 
(формах) ці стосунки і цей світ насправді тримаються. На прикладі 
реальних взаємостосунків в організації, цей можливий напрям можна 
прокоментувати приблизно в стилі наведеної вище думки К.Лєвіна. 
Розглядаючи проблему людини в організації, сучасна соціальна пси-
хологія досліджує те і так, що вона може досліджувати: ролі і статуси, 
ієрархію, стиль управління, системи інтеракцій, дію групових норм і 
т.д. і т.п. Ніщо з цього ми не вважаємо неважливим. Але все це – 
поверховий шар. Найістотнішим для кожної людини, з її точки життя, 
є те, про що в соціальній психології лише згадується – наявність 
гуманних людських стосунків, переживання захищеності, дружби, 
відкритості, довіри, надії etc. З цього все починається, і цим закін-
чується. Якщо ми говоримо, що соціалізація є процес „входження” 
людини в соціальний  простір, треба виходити з того, що у людини у 
внутрішньому світі вже є цей простір у вигляді переживань, і 
„входження” буде відбуватися перш за все по цій лінії споріднення, а 
вже потім у поверхових пластах. 
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6.2. Взаємодія і розвиток особистості 
 

Невизначеність і багатозначність основних термінів наукового 
апарату є характерною рисою психології вже досить давно. Ще Л.С.Ви-
готський в фундаментальній праці „Исторический смысл психологичес-
кого кризиса” 1927 р. відмічав, що таке явище характерне для науки, яка 
ще не склалася, знаходиться в стані кризового зростання [108]. З того 
часу ситуація в психології не змінилася. 

Нам би хотілося підкреслити, що проблему термінології ми 
розглядаємо зовсім не в філологічному і формально-логічному аспекті. 
Науковий термін – це слово, яке призначене для влучного позначення 
навіть не явища як такого, а його найбільш сутнісної загальної 
характеристики. Невизначеність тут відіграє досить негативну роль 
(М.К.Мамардашвілі говорив: „Диявол грається нами, коли ми не 
мислимо точно” [289]). 

Спробуємо розглянути суть цієї проблематики на матеріалі 
відносно нової області – екологічної психології. 

Безумовно, слід визнати наявність тих рівнів дослідження деякої 
проблеми, на яких, в принципі, можлива багатозначність, синонімія, 
навіть метафоричність. Однак це недопустимо при дослідженні ключо-
вих, породжуючих проблем і, в свою чергу, відносно ключових термі-
нів. Конкретно маємо на увазі наступне: наприклад, екологія завжди і 
всіма визначається як наука, що вивчає закономірності „взаємовідно-
сини організмів між собою і з навколишнім середовищем” [57, 730]. 

Цілком закономірно і виправдано, що термін „взаємовідносини”, 
„відносини”, і, особливо, „взаємодія” виявляються родовими в цій 
сфері. Це, між іншим, означає ні багато, ні мало як те, що будь-які наші 
уявлення, конкретизації, інтерпретації будуть обов’язково опиратися на 
те, яку реальність ми бачимо за цими ключовими процесами. Коли, 
наприклад, в екопсихології синонімізуються поняття „відносини”, „взає-
модія”, „взаємозв’язок” etc або, коли вживання поняття „взаємодія” 
абсолютно не грунтується на тому простому факті, що це завжди є дія 
як мінімум двох суб’єктів, тоді відразу виникає внутрішня протидія і 
налаштування на, так би мовити, не зовсім серйозну хвилю. 

Велика кількість синонімів означає, що описується дещо, що, 
швидше, відчувається, ніж розуміється. Це може бути дуже цікаво і 
яскраво, образно і метафорично, але це не наукове поняття. Тут термін і 
поняття надто далеко розходяться, щоб можна було чекати наукової 
об’єктивності і, більш того, взагалі говорити про наукове дослідження. 
Мабуть, на якомусь ранньому етапі дослідження таке можна припус-
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тити, але проблема заключається в тому, що при цьому всезагальне не 
відкривається взагалі – дослідницька діяльність торкається лише 
поверхні явищ (а точніше, вона поринає в стихію суб’єктивних пере-
живань самого дослідника). Між тим, цього явно недостатньо. Г.Саліван 
наводить досить вдалу думку П.В.Бриджмана: „Термін можна вважати 
визначеним тільки тоді, коли встановлені умови, при яких я маю право 
оперувати цим терміном, і коли на основі використання цього терміну 
моїм колегою я можу зробити висновок про те, що ці умови дійсно 
мають місце” [408, 43]. Далі стверджується, що терміни, що відобра-
жають наукові поняття, повинні виступати, крім всього іншого, 
„привідом для прояву наукових ініціатив” і „включати можливість пере-
вірити і веріфікувати коректність кожного твердження” [408, 43]. В 
даний момент ми, звичайно, не можемо сказати, що термін „взаємодія”, 
як центральний в екологічній психології, задовольняє вказані вимоги. 
Він, повторимось, відображає не сутність явища, а переживання 
особистого досвіду дослідника і тому, і не може бути використаний ні 
як робочий, ні як фундаментальний. Однак... він використовується, і це 
приводить до розмивання і самого предмета дослідження. 

Цікаво, що при цьому в психології взагалі (і не тільки в психології) 
термін „взаємодія” достатньо чітко представлений и розроблений якраз 
як наукове поняття. „Психологічний словник” визначає взаємодію як 
„процес безпосередньої або опосередкованої дії суб’єктів один на 
одного, що породжує їх взаємну обумовленість і зв’язок” [381, 51]. 
Таким чином, тут підкреслюється явище взаємодії. Іноді термін „взає-
модія” трактується скоріш за все як дія разом і це близько до понять 
„сумісна діяльність”, „розподілена діяльність”. Цікава етимологія 
даного терміну, відповідно до якої це дія, коли у кого-небудь щось 
береться (або йому щось дається) в борг [493, 58]. В цілому, взаємодія є, 
перш за все, дія як мінімум двох суб’єктів, які тим чи іншим чином 
враховують, рефлексують один одного. Це уявляється очевидним і саме 
звідси виникає криза терміну в екологічній психології: вираз „взаємодія 
людини з середовищем (людини з природою) перетворюється в мета-
фору, адже немає іншого суб’єкта... Тут передбачаються заперечення, 
однак ми хотіли б бути точними: суб’єкт взаємодії – це той, хто ставить 
мету, і, як наслідок, він свідомий. Більше того, якщо він взаємодіє зі 
мною, то я повинен „входити” в цю свідому мету як її центральна ланка. 
І якраз в цьому сенсі можна, очевидно, говорити, що ні „середовище”, ні 
„природа” як цілісності, реальним суб’єктом взаємодії з даною конкрет-
ною людиною, звичайно, не є. Акти взаємодії виявляються можливими 
лише з окремими представниками цих цілісностей, та й вони – досить 
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рідкі акти, якщо взагалі можливі. Тут виникає досить складна проблема 
суб’єкта взаємодії – які його характеристики, хто ним може бути, що 
він, власне, повинен робити? Було б логічно розглянути цю проблему з 
більш „низького рівня”: яка реальність вкладається в поняття „суб’єкт 
дії”? В узагальненому вигляді можна сказати, що суб’єкт дії – це жива 
істота, яка свідомо створює (за Ю.М.Швалб російськомовне „полагает”) 
свою власну мету і досягає її в організованій активності (діяльності). А 
якщо це так (а сумніватися тут не варто), досить проблематичним 
виявляється віднесення тваринних організмів навіть до цього розряду 
суб’єктів дії. Значно складнішим виявляється суб’єкт взаємодії: його 
свідома мета направлена на іншого, котрого він сприймає, як такого ж 
суб’єкта взаємодії, враховує його особливості, готовий до „зустрічі” з 
ним і наслідкам цієї зустрічі. В цілому, такий складний рівень відоб-
раження і переживання ми, звичайно, не можемо чекати навіть у високо 
розвинутих тварин. Взаємодія з необхідністю породжує знак і систему 
значень, тобто – „другу” природу як простір значень і смислів (фактич-
но, культуру). Очевидно, ми не маємо на даний момент достатніх 
причин стверджувати, що тварини здатні породити це. Принципову різ-
ницю між суб’єктом дії і суб’єктом взаємодії можна описати викорис-
товуючи термін „суб’єктивний” і „суб’єктний”. Г.С.Батищев дуже чітко 
визначає цю різницю: суб’єктивно – значить окремо, незалежно, самос-
тійно; суб’єктно – значить креативно і рефлексивно, тільки спільно і 
обов’язково залишаючи свій слід (суб’єктність означає авторство) [37]. 

Взаємодія з навколишнім середовищем пронизує весь життєвий 
шлях особистості, визначаючи своєрідність і сам зміст її становлення. 
Вивчення цього явища в психології ведеться в різних напрямах, однак 
зараз не можна говорити про якісь вдалі знахідки науки. Одночасно слід 
визнати, що отримані дуже важливі прикладні результати, особливо в 
рамках інтеракціонізму, гештальт-теорії, біхевіоризму etc. 

Вивчення психології взаємодії як її внутрішньої суті, пов’язане з 
традиційними труднощами методичного характеру, оскільки розкрити 
цю природу в конкретному емпіричному дослідженні виявляється 
неможливим в рамках стимул-реактивної традиції психологічної діаг-
ностики (а іншої традиції психологія не має). Тому доцільно розглядати 
проблему в парадигмальній площині вихідних принципів генетичної 
психології. Ми вважаємо, що вихідною тут повинна виступити теза 
Л.С.Виготського про „соціальну ситуацію розвитку” як одиницю аналі-
зу становлення особистості. Цим задається точка відліку: особистість 
може бути адекватно означена в її нерозривному взаємозв’язку з оточу-
ючою дійсністю. Цікава аналогія ідеї (але не змісту): теза Виготського 
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прямо відповідає вихідній концепції екзистенційної психології: особис-
тість є „буття-в-світі”, а зовсім не обмежений суб’єкт, що лише якось, 
колись і з кимось взаємодіє. Прийнявши вихідну тезу, ми вимушені 
зробити наступний крок і говорити про те, що взаємодія із світом 
складає природу самої особистості, а зовсім не її функцію (властивість, 
аспект існування і т.д.). Це, на наш погляд, крок принциповий: просто 
некоректно вивчати окремо особистість і окремо взаємодію, оскільки 
при цьому штучно і нелогічно розривається єдина тканина існування. 
Власне, це і є факт „пронизання” існування особистості взаємодією. Що 
в цьому випадку може виступити адекватним предметом дослідження? 
Нам уявляється, що таким є існування особистості як її становлення. 
Адже за своєю суттю це процес прогресивної зміни системи взаємодій, 
що не зводяться до функціонування суми окремих факторів. Якщо 
вдасться зафіксувати ці зміни, ми будемо ближче до розгадки самої 
природи явища. Це, звичайно, азбука генетичної психології, але ж вона 
не використовується при вивченні даної проблематики. Коли ми 
говоримо про взаємодію людини з навколишнім середовищем, то, по-
перше, маємо на увазі суб’єкта, тобто того, хто діє активно и ціле-
спрямовано, а не тільки відповідає на дію факторів середовища. Але чи 
завжди буває так? З іншого боку, нам необхідно розібратися з тим, що ж 
сховано під терміном „навколишнє середовище”? Традиційно мають на 
увазі соціальні і біологічні фактори. Екзистенціалізм має дещо інший 
погляд: три „світи” оточують людину, і з ними вона взаємодіє: Umwelt – 
світ природний, до нього відноситься як природа Землі, так і природа 
тіла людини, тобто – біологічне в ній; Mittwelt – світ людей, їх взаємо-
відносин; Eigenweit – внутрішній світ особистості. Якщо спробувати 
зрозуміти це в логіці позитивної науки, виникає питання, що набридло 
після „гомункулуса”: хто ж взаємодіє з цими світами, і що „це” собою 
являє? Питання виявляється перманентним і риторичним. Це відбува-
ється знову ж таки через ігнорування принципу розвитку. Справа не 
стільки в тому, що особистість дійсно знаходиться в „оточенні” трьох 
світів (біологічного, соціального і духовного) і якось з ними взаємодіє, 
скільки в зміні цих взаємодій, тому що, і це – принципово, в цих змінах 
дані світи народжуються як світи особистості. Розглянемо це на 
прикладі взаємодії людини з біологічними і соціальними факторами. 
Ми відразу помічаємо цікаву деталь, яка якось вислизає від дослідників. 
Виявляється, є не одна, а дві системи, дві площини взаємодії. Особис-
тість оточують, в буквальному смислі, зовнішні світи – біологічне и 
соціальне. В цій площині вони представлені, дійсно, дуже різними за 
своєю природою факторами, і, відповідно, дуже по-різному діють на 
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людину. З іншого боку, і людина принципово своєрідно взаємодіє з 
біологічним і соціальним оточенням. Але ці два фактори існують не 
тільки навколо, але і всередині людини: суперечлива єдність біологіч-
ного і соціального складає, власне, субстрат особистості. І ось в цій 
площині вказані фактори являють собою зовсім інший стан і між ними 
існують інші взаємовідносини. Виявляється, ми просто не можемо 
розділити ці фактори, якщо беремо цю внутрішню площину: кожен з 
них являє собою ніби інобуття свого візаві. Думка про те, що біологічне 
є передумовою психологічного і особистісного (думка, яка досить 
значний проміжок часу була головною в вітчизняній психології) не 
витримує ніякої критики, оскільки в людині відпочатково немає нічого 
чисто біологічного, як і чисто соціального. Як абсолютно справедливо 
помітив Г.Олпорт, чисто біологічні потреби – це потреби глибоко 
психічно нездорової людини, яка вже деградувала. Якщо говорити, 
наприклад, про властивості нервової системи, вони теж не є тільки 
біологічними властивостями, оскільки мова йде про нервову систему 
людини. І, між іншим, якраз у вітчизняній психології дуже жорстко і ра-
дикально був розкритикований підхід до вивчення темпераменту, осно-
ваний на гіпократівсько-павловських моделях: адже Павлов проводив 
досліди на... тваринах, і в них він виявив три знаменитих властивості 
нервової системи. А в людини таких властивостей виявилось набагато 
більше, та й відпочаткові три були зовсім іншими, людськими. Вся 
типологія темпераментів базувалась не на людських особливостях. А в 
людей – зовсім інші закономірності і темпераментальних типів просто 
немає, так само, як немає і типології характерів, з іншого боку, будь-яке 
ідеальне, психічне (соціальне) в особистості просто неможливе поза 
тілесністю. Виходить, що це одне й те саме або – інобуття одне одного. 
Однак, що ж це дає для аналізу? 

В одній із експериментальних робіт О.Р.Лурія показав, що роль 
біологічного (спадкового) і соціального в розвитку пам’яті і мислення 
людини в процесі онтогенезу не залишається сталою, відношення цих 
факторів змінюється. Якщо в перших фазах розвитку велике значення 
мають соціальні фактори, то потім, починаючи з кінця підліткового 
віку, збільшується значення спадкових детермінант. Дослід, цікавий сам 
по собі, важливий якраз новим підходом, який, правда, ніким не був 
продовжений. Звичайно, залишається незрозумілим механізм знайдених 
змін, але отриманий науковий факт говорить багато про що. Онтогенез 
виявляється не тільки гетерогенним і гетерохронним процесом, в ньому 
присутні різні тенденції. 



 466

О.Р.Лурія відмічає, що „фенотипово одна й та ж психологічна риса 
може в онтогенезі змінювати свої внутрішні механізми, а завдяки 
цьому, буде змінюватися її зв’язок з генотипом” [266, 18]. Тут, як ми 
бачимо, констатується те, що виявлено в емпіричному дослідженні 
(зміна механізмів) і висловлюється припущення про зміну взаємодії з 
генотипом. О.Р.Лурія намагається пояснити знайдений феномен: 
культурні механізми пам’яті і мислення, інтеріоризуючись, починають 
взаємодіяти з генотипом і, як би, активізують його. Тим самим, на 
наступних етапах онтогенезу його роль в протіканні вказаних процесів 
значно зростає, звідси й індивідуальна специфіка. Пояснення здається 
абсолютно логічним, але воно не розкриває психології даної системи. 
Як все це відбувається? І чому? Тут, на наш погляд, досить актуальним 
є застереження Л.С.Виготського – не перетворювати проблему на 
постулат: яким чином культурні механізми пам’яті (довільність, 
опосередкованість, логічність) можуть діяти на „генотип”? Що саме і як 
в ньому змінюється? Як він потім діє на ті ж механізми і пам’ять в 
цілому? Всього цього ми не знаємо, і не можемо навіть припустити, аж 
поки не з’ясуємо, хоча б одне питання – що ховається за цим цікавим 
терміном „генотип”? Звичайно, генотип – це сукупність всіх генів 
організму, тобто – сукупність величезної кількості генів ДНК. Абсо-
лютна більшість генів – різні, оскільки вони поєднують різну послідов-
ність великої кількості нуклеотидів (яких, до речі, всього чотири 
різновиди). Це, начебто ще одна „азбука” – молекулярної біології, але її 
теж потрібно знати і враховувати, хоча б для того, щоб не робити не-
вірних висновків, як, наприклад, щодо того, що один ген визначає одну 
ознаку. Адже, це зовсім не так, однак ми не можемо тут зупинятися на 
цій проблемі. Для нас важливіше звернути увагу на те, що генотип – це 
структурно-динамічна цілісність, а не проста сукупність молекул та їх 
частин. Ця цілісність досить енергомістка і має значний запас інфор-
мації. Звідки береться енергія, що визначає саморозвиток генотипу як 
цілісності? Вона утворюється від взаємодії батьківських генотипів: їх 
взаємодія (це – соціальний аспект, тому що „взаємодія” – це взагалі 
термін виключно соціальний, що лежить в основі, породжує і підтримує 
все, що ми називаємо соціальним) породжує нову енергетично заряд-
жену, інформаційно-насичену стуктурно-динамічну цілісність. Це нова 
істота, яка, однак, не виникає (якщо бути досить точним), а продовжує 
ті істоти, які її породжують, взаємодіючи одна з одною. Ця взаємодія 
продовжується на новому рівні (новому „витку”), визначаючи нове 
життя. Звернемо увагу, що енергія взаємодії, яка її породила, є 
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виключно соціальною за своєю природою, і вона визначає напрям роз-
витку – перш за все, потяг до продовження взаємодії. 

Отже, хоча ген – це, звичайно, чисто біологічне утворення, але 
його діяльність в цілісній системі – це взаємодія (тобто – соціальне), а 
крім того – його входження в цю систему визначається соціальною 
енергетикою і досвідом поколінь. Таким чином, генотип як цілісність – 
це далеко не сукупність біологічних структур-носіїв, це – інформаційно-
енергетична система, що здатна до розвитку та існування. Але це 
означає, що вона володіє не тільки „пам’яттю”, але й, насмілимося, – 
передбаченням того, який світ чекає на цю істоту, і якою їй потрібно 
бути, щоб жити і стверджуватися. Система виявляється підготовленою і 
чекає на зустріч з ситуацією життя. Постнатальна ситуація являє собою 
контакт з культурою. Тому, власне, система і „відкривається” культурі, 
освоюючи і привласнюючи (роблячи своєю) всю сукупність запропоно-
ваного знакового світу. Тільки після цього вона виявляється готовою до 
подальшої актуалізації своїх потенцій – і так виникає перехід до 
індивідуалізації. 

О.Р.Лурія розумів під початком онтогенезу особистості перші 
роки життя дитини. Ми схиляємось дещо до іншого бачення. Якщо 
розуміти особистість як форму існування людської психіки, слід 
вважати початок досить проблематичним з точки зору встановлення 
конкретного часового терміну. Коли відбувається зародження життя 
(запліднення), то при цьому зароджується людська істота, і тому це не 
є чисто біологічний акт. Вже вибір один одного батьками майбутньої 
дитини відбувався за соціальними критеріями суспільства, їх взаємо-
відносини носили переважно соціальний характер, і їх стан в момент 
запліднення – це теж стан людської психіки (те, що психосоматика 
знає про вплив психічних станів на шлунок або серце і не знає про 
такий вплив на репродуктивні органи і функції людини просто 
свідчить про рівень розвитку даної галузі, але не про те, що такого 
впливу немає). Отже, ми можемо гіпотетично припустити, що вже на 
момент запліднення (зародження) має місце складне внутрішнє 
співвідношення біологічних і соціальних факторів, а зовсім не просто 
наявність окремих факторів як таких. І це співвідношення змінюється в 
процесі онтогенезу, в тому числі в процесі взаємодії людської істоти з 
навколишнім світом. Прийняття цієї позиції відкриває, на наш погляд, 
цікаві і нові перспективи як у вивченні психології особистості в 
цілому, так і особливостей її взаємодії з навколишнім, зокрема. 
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6.3. Особистісний розвиток як форма структурування 

особистістю  власного внутрішнього світу 
 
Явище розвитку в психології є „зоною підвищеної уваги”, 

викликає серйозну увагу дослідників і, разом з тим, залишається мало 
вивченим. Це має своє пояснення, так би мовити, самим предметом – 
дуже складні і багатозначні процеси, що забезпечують розвиток 
психіки. Особливо важливо на сучасному етапі (в контексті досягнень 
синергетики і постнекласичної парадигми) зрозуміти роль самої осо-
бистості як складної самоорганізованої системи у власному розвитку. 
Цей інтерес має далеко не лише теоретичний характер, оскільки з 
проблемою саморозвитку людини так чи інакше зустрічається кожен 
практикуючий психолог. 

Мета даного розділу полягає в спробі концептуалізації явища 
особистісного розвитку в його тісному зв’язку з соціальним 
оточенням людини. 

Свого часу Л.С.Виготський відмітив, що процес розвитку в 
психології являє собою явище складне, багатоаспектне, неоднозначне, 
що він – неоднорідний і багатошаровий, і сам потребує ретельного 
детального вивчення. Повною мірою (і – особливо!) це стосується 
такого складного явища, як становлення цілісної особистості. Ми 
маємо намір, зокрема, тут показати, що поняття „особистісний роз-
виток” (яке все частіше вживається в літературі, але без пояснення, як 
синонім звичного „розвитку особистості”) означає, на наш погляд, 
зовсім інше явище, і ці два терміни не можна вважати синонімами. З 
нашої точки зору, особистісний розвиток є явищем поєднаним з 
підвищеними вимогами до суб’єкта розвитку, значними труднощами, 
і його акт часто являє собою дійну життєву драму людини. Спочатку 
треба визначити область, де „працює” дане поняття і одночасно 
встановити, які ж сутнісні особливості явища, яке воно позначає. Для 
цього ми спробуємо залучити погляди С.Л.Рубінштейна, А.Маслоу, 
Дж.Б’юдженталя і К.Роджерса, щоб вибудувати те, що Г.Бейтсон 
назвав „діалогом ідей”. 

Описуючи в роботі „Человек и мир” людину як суб’єкта життя, 
С.Л.Рубінштейн говорить про два способи існування людини і, 
відповідно, про два відношення її до життя: „Перший – життя, яке не 
виходить за межі безпосередніх зв’язків, в яких живе людина” [400, 
366]. Спочатку батько, мати, потім подруги і вчителі, потім чоловік, 
діти і т.д. „Тут, – пише Рубінштейн, – людина вся в середині життя, 
усяке її відношення – це відношення до окремих явищ, але не до 
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життя в цілому” [400, 366]. Відсутність такого відношення до життя в 
цілому пов’язано із тим, „що людина не виключається із життя, не 
може зайняти мислено позицію для рефлексії над нею. Це є існуюче 
відношення до життя, але не усвідомлюване як таке” [400, 366]. Це 
життя є „майже природнім процесом”. Людина вся пов’язана із безпо-
середнім оточенням морально-етичними зв’язками і зобов’язаннями. 
Вона – зобов’язана, але одночасно і захищена тими і тим, перед ким і 
чим виконує зобов’язання. Людина знаходиться в безпеці, їй звично і 
гарно. Вона, повторимо, захищена, але, оскільки вона „не усвідомлює 
життя”, ця захищеність є своєрідним коконом, в якому людина вияв-
ляється спеленаною. А.С.Арсеньєв в неперевершеному аналізі книги 
С.Л.Рубінштейна „Человек и мир” говорить про вкоріненість: „Спо-
чатку індивід інтегрує себе у вихідних конечних визначеностях: 
спадкових особливостях, особливостях індивідуального і соціального 
оточення і т.п.” [22, 143-144]. Таким чином, перший спосіб життя 
характеризується тим, що в сучасній літературі отримало назву 
„повсякденність” – звичність, логічність, укоріненість, захищеність, 
надійність і ґрунтовність при відсутності можливості усвідомити все 
життя. „Тут, – говорить Рубінштейн, – моральність існує як невин-
ність, як не відання зла, як природній стан людини” [400, 366]. 

Однак життя досить часто, зауважує С.Л.Рубінштейн, „розхитує” 
ці основи моральності, що супроводжується руйнуванням налашто-
ваного побуту, способу життя. В цьому випадку необхідно будувати 
нову мораль, причому свідомо і на новій основі, „тут неможливе 
просто перебування в стані своєї цнотливості. Таким чином треба або 
чекати поки знову складеться налагоджене буття, спосіб життя, чи іти 
до моральності іншим, свідомим шляхом” [400, 366]. Або, додамо ми, 
спробувати завмерти, зіграти моральність на уламках старого спосо-
бу, обманути і себе, і інших. І це, як і перше, відмічене Рубінштейном, 
є шлях в аморальність, обман, деградацію і гру в життя. 

„Другий спосіб існування пов’язаний з появою рефлексії. Вона 
ніби призупиняє, перериває цій безперервний процес життя і 
виводить людину мислено за її межі. Людина ніби займає позицію 
поза нею. Це вирішальний, поворотній момент. Тут закінчується 
перший спосіб існування. Тут починається або шлях до душевного 
спустошення, до цинізму, до морального розтління, чи другий шлях 
до побудови морального людського життя на новій свідомій основі” 
[400, 366]. Ми спеціально привели довгу цитату, оскільки в цій думці 
Рубінштейна сконцентрована вся складна життєва ситуація людини. 
Далі ми розглянемо, як реалізуються положення С.Л.Рубінштейна в 
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реальній психології індивідуального життя окремої особистості, 
покажемо на конкретному прикладі явище трагізму: „Трагізм виникає 
там, де щось хороше і прекрасне втягується життям в пагубний для 
людини конфлікт” [400, 368]. 

Про розвиток людини в межах першого і другого способів 
існування можна сказати багато цікавого. Однак, спочатку треба хоча 
б коротко проаналізувати ці способи. Безумовним уявляється те, що 
описаний Рубінштейном перший спосіб є не чим іншим, як ідеальною 
моделлю (в природі і житті не існуючою). Адже рефлексія з’являється 
у людини дуже рано, а безрефлексивне існування не властиве вже 
навіть немовляті, тому, за одним, дуже цікавим для нас критерієм 
(про який – трохи пізніше) ми, для надання опису реалістичності, 
поєднали б цей спосіб з першою (негативною) частиною другого 
способу існування, а другу (позитивну) його частину представили б 
як окремий спосіб існування. Крім того, нам здається, що недостатньо 
пов’язувати розхитування усталеної системи життєвого укладу тільки 
з зовнішніми впливами. Людина цілком здатна розхитати, навіть 
взірвати її з середини, із себе, інтенціонально. Що дійсно істотно і 
неспростовувано, так це те, що „з середини” першого способу (з 
„негативною” частиною другого), людина не може побачити, усвідо-
мити, відрефлексувати все життя. Точніше і правильніше, з точки 
зору практичної психології буде сказати, що вона не тільки не може 
цього зробити, але й не хоче (боїться!), тому що суб’єктивно вона 
впевнена у тому, що те, чим вона живе, і є все життя. І більше 
усвідомлювати нічого не треба, тому що це неправда (тут дуже 
близька аналогія з встановленим Л.С.Виготським правилом: чим 
більша розумова відсталість людини, тим вища у неї самооцінка). Так 
і тут – чим глибше занурена і охоплена людина укладом життя, тим 
більше вона впевнена, що це і є все життя. Принаймні, таким воно має 
бути. Це спосіб життя касти, секти чи глибоко регресивної закритої 
авторитарної сім’ї. Чи розвивається людина у цьому випадку? Від-
повідь тут однозначна: безумовно, вона розвивається, і це – знайомий 
нам розвиток особистості. Як би не була закрита, обплутана, сповита 
(!) особистість, система, навіть найбільш жорстка, завжди має 
дозволяючі можливості – досить достатні для розвитку людської 
особистості як системи, яка саморозвивається, саморегулюється. Діти 
ходять до школи, потім на роботу – виникають нові знання, уміння, 
нові знайомства і способи поведінки. Є ЗМІ, книги, родичі, коло 
знайомих і друзів. Все це, безумовно, визначає те, що розвиток 
особистості відбувається. Однак з’являються не тільки нові знання й 
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уміння: контакти (безпосередні і опосередковані) приводять до появи 
нових поглядів, бажань, мотивів, інтересів... Крім того, „працюють” 
чисто „фрейдівські” потреби... І ось тут починаються колізії розвитку. 
Людина не виходить за межі даного способу існування, але вона не 
може подавити нові стимули. Вона боїться залишитися без захисту 
системи і тому змушена вчиняти аморально. Просто кажучи, брехати. 
Адже що таке так зване „слухняне дитя” в умовах жорсткої авто-
ритарної сім’ї? Це, як правило, наскрізь брехлива істота, яка навча-
ється задовольняти свої нехитрі (але заборонені сім’єю) потреби 
непомітно від дорослих, завжди постаючи перед нами як ідеальний 
член системи. Потім це дитя виростає, потреби ускладнюються, їх 
вже практично не можна приховати, але система (спосіб існування) 
захищає себе тим, що даний індивід і наглядач... грають в те, що 
нічого не відбувається. Зберігається чисто зовнішня вірність, відда-
ність системі. І це – стиль, і система, виявляється, пронизана брехнею. 
Уся. Але вона стійко захищається і... існує не дивлячись ні на що. 
Існує історично, перетворюючи брехню на спосіб існування („Мама 
не бачить, думає, що я на роботі, – значить, можна”. Прямо відкрито, 
чесно – ні у якому випадку). Причому санкції системи рядяться в 
найрізноманітніші шати, і дуже часто – в прозоро-білі і кришталево 
чисті. Що, між іншим, не міняє суті справи, просто санкції зміню-
ються маніпулюванням, причому досить успішним і майстерним, 
оскільки об’єкт дуже гарно знайомий з дитинства. І вона починає 
свято вірити, що все гарно і що вона вчиняє за власним бажанням 
(забуваючи, зрозуміло, про брехню, хитрощі і т.д.). Ми, взагалі-то, 
вже давно знаходимося на „території” К.Роджерса, бо мова йде про 
„умову цінності”, „Я-концепцію” і „конгруентність” (точніше – 
інконгруентність) [296]. 

Людина першого, за Рубінштейном, способу існування, виявля-
ється, не усвідомлює не тільки весь світ, вона і в собі ж усвідомлює 
тільки те, що дозволено нормою (умовою цінності). Необхідно 
відмітити також, що людина (ймовірно, краще сказати: тип людини), 
яку ми описуємо, закрита Світу і принципово недіалогічна (діалогізм 
тут розуміється в традиції поглядів М.М.Бахтіна, М.Бубера, В.С.Біб-
лера, Л.С.Виготського, К.Роджерса – див. також [31]). Що ми маємо 
на увазі конкретно, розглянемо на прикладі ідей М.Бубера [76]. Така 
людина виявляється зовсім абсолютно нездатною до „Я-ТИ” відно-
шень і весь час існує у світі відношень „Я-ВОНО” (ВІН, ВОНА, 
ВОНИ). Нема потреби пояснювати кардинальні відмінності цих 
відношень, адже трактат М.Бубера „Я и ТЫ” гарно відомий, давно 
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став класикою. Відношення „Я-ТИ” недоступне у зв’язку з закри-
тістю, недовірою, невротичним страхом, симбіозом з нормою (прос-
тіше кажучи, людина не відділяє себе від норми чи її носія і 
виокремити своє Я просто не в змозі), тому будь-яке ТИ для неї – 
чуже, (ВІН – в термінології Бубера). Його цікаво узнати, використати, 
але відкритися, стати собою, „вийти” у сферу відношень „Я-ТИ” 
виявляється неможливим в принципі. Від цього – нестійкість зв’язків, 
відштовхування, роздратованість („а що взагалі робити поряд з 
Другим таким же, поряд з ТИ”?). Навіть якщо знаходиться людина 
діалогічна, з якою вдається на короткий проміжок часу встановити 
відношення „Я-ТИ”, закінчується це найчастіше дуже швидко і 
плачевно. Світи, які відкрилися (свій, Світ Іншого, Світ зовнішній) 
жахають, росте почуття провини за відхід від канону, носій якого 
набуває мало не містичний статус, і людина закривається, втікає, 
роблячи для себе катастрофічний висновок: вона вчинила дуже пога-
но (порушила умову цінності, зашкодила носію, усе було дуже погано 
і негідно, Другий – винуватий найбільшою мірою). Такою є розплата. 

Більше того, за нашими спостереженнями тип людини, який ми 
описуємо, виявляється нездатним і до внутрішнього діалогу, який 
необхідний для вибудування особистості. Такий діалог підмінюється 
вибаченнями перед канонами і самозвинуваченнями, з запевненням 
себе, що більше ніколи, ніколи... не буде вона відкриватися як 
Людина і як Особистість, тому Світ, другий існують для такої людини 
не просто як дещо „штучне”, „зроблене”, як „сировина” (так писав 
С.Л.Рубінштейн), а ще і як дещо закрите, вороже, яке треба обманути, 
від якого треба захиститися і (не дай Боже!) пробувати його пізнати, 
пробувати жити в ньому... Необхідно відмітити також специфічну 
роль Інтернету у даній проблемі. Дуже часто люди описаного типу 
компенсують свою недостатність, свій острах Світу активним вико-
ристанням комунікативних програм. З одного боку, це дійсно 
приносить полегшення. Але з другого, змістовного боку, діалогічність 
при цьому не розвивається, а розвивається деструктивна комуніка-
тивна позиція – потреба в особистісному контакті з живою людиною 
поступово деградує, іноді до повного зникнення Тут, природно 
закономірно вкорінюється проблема самотності, яку, однак, ми в цій 
роботі розглядати не будемо. 

Виникає питання, важливе в практичному плані: чи обов’язково 
описана людина потребує психологічної корекції? В загалі, чи може 
вона бути щасливою? На це, здавалось би, неоднозначне питання ми 
даємо абсолютно однозначну відповідь: така людина зовсім не 
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обов’язково потребує корекції і допомоги. І, більше того, вона може 
бути цілком щасливою (анекдот про горобця у кучі гною). І ще 
більше того – спроба такої корекції може вкрай негативно розціню-
ватися людиною, і це вже „територія” А.Маслоу [296]. Він, як відомо, 
постулював двополярність напряму розвитку. Кожний полюс якщо не 
виключає, то серйозно тривожить протилежний. Ось ці полюси: 
перший – адаптація, другий – власне розвиток, зміни (які порушують 
цю адаптацію). В людині, за А.Маслоу, є завжди обидва полюси, але 
перший із описаних С.Л.Рубінштейном способів існування спрямова-
ний виключно на адаптацію. Причому остання може бути ідеальною і 
такою глибокою, що перед нами практично спляча людина („природ-
ній спосіб існування”, за С.Л.Рубінштейном). Чи варто її будити – 
питання дуже не просте. Особистість розвиваються, все подобається – 
чи варто?.. 

Однак правий, зрозуміло, і С.Л.Рубінштейн. Люди не можуть 
інкапсулюватися. Життя часто ставить перед існуючими таким спо-
собом людьми неочікувані задачі, які розхитують складений спосіб 
життя. Причому ми не говоримо тут про потрясіння, які мають 
масштабні зовнішні джерела (війни, стихійне лихо, масові хвороби і 
т.д.). Частіше мова йде про менш інтенсивні, але не менш хворобливі 
явища. Скажімо, вибір людини, з якою буде пов’язане життя (коха-
ний, дружина, чоловік). Часто вибір здійснюється серед людей, які 
живуть таким же чином, за тими ж устоями. Але не завжди. Адже 
мова йде про кохання, яке взагалі-то вище усіх цих способів і догм. І 
тут необхідно відношення „Я-ТИ”, якого нема в арсеналі людини. 
Тоді виникає проблема, для вирішення якої, однак, спільнота 
накопичила цілий ряд стратегій захисту. Часто від об’єкта просто 
втікають (1), ховаючись за звичними сітками догм і подавлюючи у 
себе почуття і бажання; якщо це чомусь не вдається, починає діяти 
система знехаяння, дискредитації об’єкта. При цьому усе хороше 
просто витісняється, а погане загострюється до невпізнанності, перет-
ворюючи людину на справжнього монстра (2); іноді об’єкт пробують 
втягнути до своєї віри, привчити до даного способу життя, що, як 
правило, виходить погано (3); можуть активізуватися кроки по пошу-
ку потрібного подібного партнера (4). Крім того, використовуються 
санкції (5), іноді доволі жорсткі, навіть жорстокі; посилання люблячої 
людини в дальні тривалі поїздки під обов’язковим наглядом (6) і 
багато інших форм захисту, в тому числі і захисти безсвідомі. 
Дозволяючи собі абсолютно аморальні і неособистісні вчинки... і усе 
це заради чого? Чому краще мати зв’язки, ніж одружитися з коханою, 
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але... чужою людиною? Та саме тому, що вона – чужа і, значить, 
загрозлива для даної системи. 

І все-таки, саме в подібних ситуаціях знаходяться люди, які 
виявляються здатними до другого (за Рубінштейном) способу існу-
вання. Інакше кажучи, вони виявляються здатними до дуже складного 
і витратного акту особистісного розвитку. 

А.С.Арсеньєв пише: „Людина приречена до розвитку, до подо-
лання цієї кінцевості. Тому в процесі такого розвитку відбувається 
дезінтеграція, порушення цих усталеностей” [22, 143-144]. Цей 
процес супроводжується гострими внутрішніми конфліктами, запере-
ченням свого емпіричного Я, але в цілому це явище позитивне, 
оскільки на певному етапі стає можливим нова, вторинна інтеграція. 
„Особистісний розвиток може бути зрозумілий як реалізація інди-
відом своєї потенційної універсальності, безкінечності, як станов-
лення Людини в індивіді” [22, 143]. Написане повною мірою прожите 
і пережите автором як людиною і психологом-практиком, и ми 
можемо стверджувати: так зрозумілий особистісний розвиток є дійсно 
дуже складним процесом, який кардинально торкається особистості, 
витримати (здійснити, дійти до кінця) його дано далеко не кожному. 
Окрім того, життєва практика показує, що цей процес виникає досить 
рідко. Що ж, загалом, відбувається з людиною? Вона виявляється в 
ситуації неможливості жити далі (причому, це – буквально). Внут-
рішні умови – бажання, почуття, переживання – накопичуються і 
„вимагають” вирішення. Вимагають наполегливо, щогодинно щомиті, 
...фруструються і ще більше загострюються не знаходячи виходу. 
Зовнішні обставини зовсім не пристосовані до того, щоб цей „вихід” 
відбувся, навпаки, вони тиснуть, вони байдужо-агресивні... В кінці 
кінців ситуація виявляється незносною. Людина повинна зробити 
крок і змінитися (особистісний розвиток). Він – виключно свідомий, 
цей крок, і охоплює всю особистість „з верху до низу”, тому особис-
тісний розвиток може бути тільки свідомим і йти тільки зверху, з 
самих розвинених і інтегрованих складових особистості, починаючи 
звідси процес дезінтеграції. Як зробити цей крок? Яким він має бути? 
Першою найважливішою складовою цього процесу, найскладнішою 
складовою, на якій (вкажемо в дужках) більшість людей і зупиня-
ється, є прорив, пробивання до себе, свого дійсного внутрішнього 
світу, свого Я. Для цього треба розкритися світу, вийти в діалогічну 
позицію, не боятися світу і себе. Треба встановити „Я-ТИ” відно-
шення із собою. Це не просто складно й страшно. Це треба уміти 
робити, і тут може знадобитися професійна допомога. Чому? Слідом 
за Дж.Б’юдженталем [80], ми вивчали і стверджуємо, що дійсне 
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внутрішнє Я людини найчастіше виявляється ретельно прихованим 
від неї самої шарами ірраціоналізмів, догм, правил, заборон, переко-
нань, які ніби підставляються людині, і вона приймає їх за свої власні, 
що насправді, є дуже великою брехнею. „Любити можна тільки 
людину свого кола”, – це ж моє правило, воно в мені з незапам’ятних 
часів. І ось зараз я люблю людину зовсім чужого, зовсім „іншого 
кола”, і я ж її – таки люблю! Так як же це може бути?” Чи: „Сенс 
життя може бути тільки в роботі”. Це ж – моє, я все життя дотри-
мувався цього свого правила, а тепер я бачу, що – не тільки; я 
втомлююсь, мені цікавіші інші справи... Що відбувається зі мною?”. 
Це – вузлові пункти. Чи людина переконає себе, що це і правда її 
кредо, зруйнує кохання, стане емоційно вигорати на роботі. Чи вона 
зрозуміє – правила чужі, треба йти далі, глибше, до себе. Шукати і 
слухати своє духовне Я, яке саме моє, не бреше, буде зі мною. 
Психотерапевти, зокрема Дж.Б’юдженталь [80], А.Ленгле [270], ясно 
показують, як треба йти до свого дійсного духовного Я, як треба 
слухати і чути його, однак цей шлях довгий і тернистий, і далеко не 
кожний здатен самостійно його пройти. Але не тільки самостійно. 
Зараз усе більше людей звертаються у подібних випадках за психо-
логічною допомогою, і нас дуже хвилює, що замість кваліфікованої 
психотерапії вони часто зустрічаються із дилетантизмом і профана-
цією. Коли за 15 хвилин, на виду у всієї групи, тільки сьогодні 
познайомившись із клієнтом так званий „терапевт” проголошує 
розхожу істину, яка в умовах антуражу і емоційного напруження (не 
забудемо, в якому стані знаходиться людина) сприймається як 
одкровення, – який вже тут шлях до себе? Йому ж, „терапевту”, не до 
тями, що клієнт знаходиться зовсім не в діалогічній позиції, а значить, 
опрацьовувати (переживати і усвідомлювати) його пораду не здатний. 
Він здатний тільки взяти на віру, некритично, віднестися до „тера-
певта” тут і тепер точно так же, як до носія придушуючих норм, тобто 
він знаходиться в стані напівтрансу і „терапевт” для нього – гуру. 
Повторимо, багато терапевтів цього не розуміють і свято вірять, що 
ведуть діалог з клієнтом, групою. Але ще гірші ті, які розуміють, і 
роль гуру їм навіть дуже подобається (ще й непогані гроші прино-
сить). Людина повірила, усе зруйнувала, травмувала близьких і чекає 
чергового одкровення, повільно, але надійно стаючи невротиком. Це 
– дуже болісна і серйозна точка сучасної вітчизняної психотерапії. 

Таким чином, перший етап особистісного розвитку – пошук 
свого власного Я і слухання його, відволікання від усієї брехні 
присвоєної в „умовах цінності” і навіяних „терапевтом” правил і 
догм. Власне, тут дійсно відбувається дезінтеграція і дискредитація, 
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але не своїх, а засвоєних в „умовах цінності” і прийнятих за свої 
поглядів, точок зору, правил, смислів. Це дуже складний момент в 
житті людини, коли працює переживання. Воно співвідносить інфор-
мацію мого духовного Я, внутрішні стани і зовнішні обставини. 
Переводить це в „своє-живе” (пере-живає) і знаходь новий смисл 
життя, на основі чого вибудовується нова структура внутрішнього 
світу. В поведінці це пов’язано з „кроком”, вчинком – своїм, 
суб’єктним, особистісним актом, який відбувається чи взагалі не 
пов’язаний із зовнішніми умовами і з повною інтеграцією присвоєних 
колись в „умовах цінності” норм і правил, чи (більш високий рівень) з 
врахуванням і принциповою переробкою їх в акті власної вільної 
світо-побудови. Людина вчиняє морально, тобто за законами вселюд-
ськими (добро, краса, істина), а не моральних догматів якоїсь 
групки... Це і є вторинна інтеграція. При цьому основні „опори” 
життя – цінності, смисли, провідні мотиви кардинально змінюються 
на дійсно мої. Вони набувають надзвичайно високого статусу, їх 
хочеться захищати і відстоювати не дивлячись ні на що. Безумовно, 
це також складний процес – людина входить в конфлікт із соціальним 
та із слідами соціалізації „в собі”. Саме це побачив свого часу К.-
Г.Юнг. Він, зокрема, пише, що „ переважна більшість людей обирає 
не власний шлях, а конвенційний, і внаслідок цього кожний із них 
розвиває не самого себе, а який-небудь метод, а значить, дещо 
колективне за рахунок власної цілісності” [529, 73]. І далі: „Насправді 
акція особистісного розвитку – це, на погляд стороннього, непопуляр-
на справа, малоприємне ухилення від прямого шляху, що нагадує 
неприродні дії схимника” [529, 73]. І однак, люди, дійсно, „приречені” 
і потенційно здатні (усі, без винятку) на такий розвиток, і штовхає їх 
до цього, вважає Юнг, те ірраціональне, що він називає 
„ПРИЗНАЧЕННЯМ” [529, 74]. Саме завдяки такому розвитку люди 
змінюють і створюють соціум і культуру, забезпечуючи прогрес сус-
пільства (бо не стільки соціум створює особистість, скільки, навпаки, 
особистість – соціум). В роботі „Человек и мир” С.Л.Рубінштейн 
чітко проводить цю думку: „Внутрішні відношення є основою, 
сутністю і субстанцією зовнішніх відношень” [400, 308]. „При цьому, 
строго кажучи, внутрішні умови виступають як причини..., а зовнішні 
причини як умови, як обставини” [400, 310]. К.-Г.Юнг опосеред-
ковано вказує на одну важливу, на наш погляд, деталь: особистісний 
розвиток відбувається тільки тоді, коли людина – одна. Однак, їй в 
цьому акті дуже часто необхідна уміла кваліфікована професійна 
допомога і підтримка. Адже акт особистісного розвитку проходить в 
гострих (неможливих!) життєвих умовах, і людині так легко 
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помилитися, зупинитися, розчаруватися... Нам відомий унікальний 
випадок, коли людина виросла і живе в жорстоких „умовах цінності”, 
але – рефлексує, страждає від цього і дуже легко, одразу, уміє 
„проходити” до свого всезагального духовного Я в звичайних умовах. 

Здавалося б, акт особистісного розвитку – прямо для цієї 
людини, він налаштований на неї і чекає її. Але коли склалася 
ситуація „неможливості так жити далі” (необхідна умова початку 
особистісного розвитку), коли різко зросла емоційність і багаторазово 
загострився тиск оточення, людина практично відмовилася від 
діалогів із своїм духовним Я, почала зупинятися на різних стратегіях 
захисту і ніякого особистісного розвитку не відбулося. За рядом 
обставин ми не могли втрутитися в цей процес і він, фактично, призу-
пинився, поставив людину в стан повної розгубленості. Звертання до 
„терапевтів” тільки загострило і підсилило цю розгубленість і 
непослідовність, і, на наш погляд, виникла загроза інтеграції особис-
тості по невротичному шляху. В даному випадку акт особистісного 
розвитку не відбувся. Однак бувають випадки, коли він відбувається, 
але людина, структуруючи заново свій внутрішній світ, опирається на 
смисли, які забезпечать не прогресивний, а регресивний шлях 
розвитку, призводячи до негативізму, девіацій, іншим великих і малих 
неприємностей, тому, підкреслимо ще раз, особистісний розвиток – та 
сфера, в якій присутність професіонала – кваліфікованого, досвід-
ченого і умілого психолога – є дуже бажаним. 

На завершення нам хотілось би визначити своє ставлення до 
двох способів існування людини взагалі і особистісного розвитку, 
зокрема. Нам би не хотілось, щоб у читача виникло враження, ніби ми 
різко проти першого способу існування і жорстко критикуємо людей, 
які не здійснюють акти особистісного розвитку. Ми віддаємо собі 
звіт, що описане, певною мірою лише схема – життя людини тонше, 
складніше, нюансованіше і різноманітніше, ніж будь-який його опис. 

Усі ми хочемо і досить часто і довго живемо „за першим 
способом”, знаходячи в цьому відраду, захист і задоволення (сім’я, 
близькі друзі, звичне, прогнозоване оточення і т.д.). Іншими словами 
цей спосіб існування має повне право на існування. Тут уся справа у 
ступені тиску, „погрязання”, закритості. Інша справа – особистісний 
розвиток – акт складний, затратний, іноді може відбуватися всього 
один раз у житті, а іноді і зовсім не відбуватися, хоча у більшості 
людей, нам здається, протягом життя відбувається декілька таких 
актів. І людина має бути готовою до нього, вона має хотіти його, 
якщо вона – людина. 
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6.4. Проблема і діалог. Макс Вертгеймер 

 
Ми вже неодноразово наводили вдале зауваження Л.І.Анци-

ферової, згідно з яким людина являє собою суб’єкта побудови 
внутрішнього світу. Якщо приймати це зауваження буквально, а не як 
метафору чи красиву абстракцію, виникає ряд важливих питань, які 
інтегруються в проблему механізму: як саме людина будує свій 
внутрішній світ? І в чому полягає, власне, її роль як суб’єкта цього 
процесу? Можна окреслити деякі способи, за допомогою яких така 
побудова відбувається. Людина може спеціально працювати над 
упорядкуванням свого внутрішнього світу, якщо він є розбалансова-
ним, внутрішньо-конфліктним. Це, власне, психотерапевтична робота, 
елементи якої нам всім гарно відомі, а у більш складних випадках 
вона вимагає кваліфікованої психологічної чи й психіатричної 
допомоги. Ця робота, однак, дуже рідко відбувається у буквально 
внутрішньому плані (самонавіювання, медитація). Найбільш часто 
вона йде „через” зовнішнє життя, отже людина виступає, перш за все, 
суб’єктом власного життя і вже в цій іпостасі – суб’єктом упорядку-
вання власного внутрішнього світу. Взагалі-то, це специфічне опо-
середкування (я будую свій внутрішній світ через те (завдяки тому), 
що є суб’єктом власного „зовнішнього життя”) є фундаментальним 
фактом психології, встановленим ще С.Л.Рубінштейном. Тому ми 
просто відкидаємо тут ті, так улюблені педагогікою випадки так 
званого самовиховання, коли людина ніби-то замикається „в собі” і 
формує при цьому якісь структури, або позбавляється від зайвих. Так, 
власне, ніколи не буває, а якщо й трапляється – призводить до 
соціальної ізольованості і отже – до примітивізації (межевого 
спрощення) внутрішнього світу. 

Так чи інакше, людина дійсно завжди виступає суб’єктом побу-
дови власного внутрішнього світу, частіше – опосередковано. Мова 
може йти лише про, так би мовити, ступінь цього опосередкування: 
адже засвоюючи нове знання або моральну норму, осягаючи спосіб 
дії, людина зовсім може не думати про свій внутрішній світ і все ж – 
вибудовує його. Знання цього важливе, але явно недостатнє для 
сучасної психології. Питання полягає в тому, що розуміється під цим: 
„побудова внутрішнього світу” і як це відбувається. Нам здається, 
найкраще для свого часу в цьому розібралась гештальттеорія, тож 
звернемось до Коффки й Вертгеймера, з метою не лише проаналі-
зувати відоме, а й звернути увагу на те, мимо чого (дуже важливого) 
ці вчені свого часу пройшли, або згадали його лише побічно. 
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При всіх варіантах критики і оцінки внесків гештальтпсихологів, 
нас приваблює одне, причому – емпірично доведене: гештальтпсихо-
логія показала, що внутрішній світ людини є цілісним і упоряд-
кованим, тобто являє собою структуру. Поняття структури в цьому 
сенсі, мабуть, найбільш вдало визначив Л.С.Виготський: „Структу-
рою прийнято називати такі цілісні утворення, які не складаються 
сумарно з окремих частин, являючи собою ніби їх суму, але самі 
визначають долю і значення кожної частини, що входить до їх 
складу” [119, 256]. Основний принцип функціонування цієї структури 
сформулював М.Вертгеймер: „існують зв’язки, в котрих не з окремих 
шматків і їх з’єднання виводиться те, що відбувається в „цілому”, а 
навпаки – те, що відбувається в одній з частин цього „цілого”, визна-
чається внутрішніми законами структури цього цілого” (Доповідь на 
засіданні Кантівського товариства в грудні 1924 р. – за Б.М.Тепловим 
[440, 243]). Якщо внутрішній світ людини відпочатково (на цьому 
наполягає гештальтпсихологія) являє собою цілісну структуру, то в 
чому може полягати, власне, побудова людиною цього світу (див. 
вираз Анциферової)? Саме це питання стало гострою суперечністю і 
змусило Л.С.Виготського відкинути ідеї напряму, хоча видно, що 
його він приваблював. Якщо все вже структуровано, то як можливий 
розвиток? Л.С.Виготський вважав це найслабшим пунктом теорії. Він 
зауважує, що те, як, наприклад, допонятійна структура перетворилась 
в абстрактне поняття, „як примітивні структури пам’яті переходять в 
активне володіння спогадами – цього структурний принцип не 
пояснює… Перетворення одних структур в інші залишається 
невирішуваною загадкою з точки зору цього принципу” [119, 272]. 
Ми можемо погодитись з Виготським лише частково. Знайомство з 
роботами М.Вертгеймера засвідчує, що він як раз це показав і тим 
самим відповів на центральне для нас питання про механізм 
формування (структурування) людиною власного внутрішнього світу. 
Розглянемо це на прикладі лише однієї задачі Вертгеймера [93]. 
Взагалі, слід зазначити, що теоретичні доповіді і статті цього чудо-
вого дослідника кардинально відрізняються від його прикладних 
робіт, ідеологію яких він сформулював сам – „зрозуміти психічне як 
воно є в житті”. На цей факт звернули увагу найбільш авторитетні 
дослідники, як вітчизняні (Б.М.Теплов [440], М.Г.Ярошевський 
[537]), так і зарубіжні (Пер Саугстад [413]). 

Ми дозволимо собі навести тут задачу Вертгеймера майже 
повністю, оскільки вона не дуже відома в літературі. М.Вертгеймер 
пише: „До того, як почався процес мислення, або на його ранніх 
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стадіях ми часто володіємо певним цілісним баченням ситуації, а 
також її частин, яке чомусь не відповідає проблемі, є поверховим або 
однобічним. Таке первинне неадекватне бачення часто заважає рішен-
ню, правильному підходу до задачі. Якщо притримуватись такого 
вихідного бачення ситуації, часто виявляється неможливим вирішити 
поставлену задачу… Зміна структури бачення у відповідності із 
властивостями ситуації відіграє надзвичайно важливу роль в розвитку 
науки, а також в житті людини, зокрема в суспільному житті” [93, 
199]. Далі йде опис задачної ситуації. 

„Два хлопчики грали в саду в бадмінтон. Я міг чути і бачити їх з 
вікна, хоча вони мене не бачили. Одному хлопчику було 12 років, 
другому – 10. Вони зіграли кілька сетів. Молодший був значно 
слабшим і він програв всі партії. 

Я частково чув їхню розмову. Той, що програвав (назвемо його 
В.) ставав все більш сумним. У нього не було ніяких шансів. А часто 
подавав так вміло, що В навіть не міг відбити волан. Ситуація все 
більше погіршувалася. Нарешті В кинув ракетку, сів на звалене 
дерево і сказав: „Не буду більше грати”. А намагався переконати його 
продовжити гру. В не відповів. А сів поруч із ним. Обоє виглядали 
пригніченими. 

Тут я перериваю розповідь, щоб задати читачу питання: „А що б 
запропонували ви? Щоб ви зробили на місці старшого хлопчика? Чи 
можете ви запропонувати що-небудь розумне?” [93, 201]. 

Зазначимо, що ми повторили це дослідження. І з цього місця 
задали нашим студентам-психологам ті самі питання. І отримали ми 
ті самі результати, що й Вертгеймер, за одним невеличким винятком, 
який не мав принципового характеру. Тож про результати. 

Після переривання розповіді більшість студентів не включа-
ються в обговорення, поводять себе доволі пасивно і розчаровано, 
ніби зауважують: „Оце й усе?” Інші ставлять багато питань, більшість 
з яких взагалі-то до описаної ситуації відносяться доволі умовно, 
наприклад: „А що було б, якби хлопчики були одного віку? І якби це 
була інша гра?” Деякі студенти починають коментувати ситуацію, 
висловлюючи окремі гіпотези з приводу того, чому так сталося. Саме 
в цій групі були відмінності від дослідження Вертгеймера, пов’язані, 
безумовно, зі спеціалізацією наших студентів. Ми почули про 
самооцінку, рівень домагань, фрустрацію, навіть, кризу. Але по суті ці 
пояснення нічого нового не дали. 

Далі М.Вертгеймер ставить пряме питання: „Запропонуйте, за 
яких умов хлопці змогли б продовжити гру в бадмінтон” [93, 202]. 
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Поставили це питання й ми. Тут дуже важливе зауваження М.Верт-
геймера: „В більшості випадків відповіді даються явно без будь-яких 
спроб подумати, просто, як повторення того, що вже раніше бачили 
або чули, або ж як застосування звичайного правила поведінки. Часто 
їх дають з відтінком глибокого переконання, іноді з досить зверхнім 
виглядом. Такі пропозиції часто відображають найбільш розповсю-
джені уявлення про дітей, про людину взагалі, про мораль і загально-
прийнятні соціальні доктрини, що їх розділяють досліджувані” [93, 
202]. Взагалі ж пропозиції були наступні: „Треба пообіцяти молод-
шому хлопчику цукерку”, „Треба дати йому фору”, „Треба, щоб стар-
ший не грав в повну силу”, „Треба перейти до іншої гри, наприклад, в 
шахи”. Всі ці пропозиції, безумовно, не вирішують задачу, і, що більш 
важливо (про це не пише Вертгеймер), вони засвідчують, що дослі-
джувані перебувають „в полоні” тієї структури, яка їм була задана: 
два гравці, правила, що обов'язково передбачають переможця й пере-
моженого, різна сила гравців. В межах цієї структури рішення виявля-
ється дійсно неможливим: гравці хочуть (повинні хотіти!) вигравати, 
а оскільки один з них не може зробити цього, за визначенням, гра 
поновитися не може. Потрібні інші „точки відліку”, інша структура. 
Зауважимо тут, що ніхто з наших досліджуваних (а ми проводимо цей 
дослід вже 7 років) задачу так і не вирішив. Чому – надіємось, стане 
зрозуміло з подальшого. 

М.Вертгеймер продовжує: „я постараюсь описати, як, на мій 
погляд, мислили хлопчики. 

1. „Що сталося? Чому ти більше не граєш? – сказав старший 
хлопчик різким, злим голосом. – Чому ти припинив гру? Ти вважаєш, 
що красиво так по-дурному припиняти її?” Він хотів продовжувати 
гру. Відмова В зробила це неможливим. А подобалось грати, подо-
балось вигравати; так приємно було обманювати супротивника своєю 
подачею. В завадив йому, він не дозволив робити те, чого тому так 
хотілося” [93, 203-204]. Але це була лише одна сторона справи. „А 
відчував себе незатишно, йому було неприємно. Протягом якогось 
часу вираз його обличчя змінювався – жаль, що ви не могли бачити, 
як він часто скоса поглядав на В, а потім в бік – він сказав, але вже 
зовсім іншим тоном: „Вибач мене”. Вочевидь, – продовжує Вертгей-
мер, – щось докорінно змінилося. – А явно почував себе винуватим в 
тому, що другий хлопчик так розстроївся. Він зрозумів, що 
відбувалося з В, як сприймав цю ситуацію інший хлопчик” [93, 204]. 
Безумовно, це відбулося завдяки контакту хлопчиків. Вертгеймер 
пише: „В один раз повернув голову до А, і А зрозумів – не одразу, на 
це пішов деякий час, – чому молодший хлопчик такий пригнічений, 
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чому, не спроможний постояти за себе, він відчував себе жертвою. 
Вперше А відчув, що його манера гри, його хитромудра подача, 
виглядали в очах В брудним трюком, що В здавалось – з ним чинять 
нечесно, А недружньо поводиться з ним. І А відчув, що В в чомусь 
правий… Тепер він і себе бачив в іншому світлі. Його подача, що не 
залишала В жодного шансу на успіх, була не просто вправністю” [93, 
204]. Що відбулося в цьому епізоді, якщо дивитися на нього з точки 
зору змін внутрішнього світу? Сильний і сильно фрустрований мотив 
А на продовження гри породив нову спрямованість і новий мотив – 
діалогічну інтенцію: стало необхідно сказати партнеру, почути його, 
обговорити з ним (О.М.Леонтьєв назвав би це „зсувом” мотиву на 
ціль, адже до цього спілкування було суто функціональним, збідне-
ним та й не таким вже потрібним). Цікаво, що молодший нічого не 
говорить, він тільки слухає і дивиться і цього виявляється достатньо 
для того, щоб старший побачив негаразди і вади в тій внутрішній 
структурі, яка зумовлювала до цього їх діяльність. Структура вияви-
лась частковою і деформованою – в ній не були представлені власне 
людські почуття, смисли і цінності. У старшого хлопчика виникла 
нова незавершеність і нова потреба – пережити цю недосконалу, 
травмуючи структуру, ввівши в цьому переживанні в неї ті складові 
внутрішнього світу, які могли б зробити її людяною і, водночас, 
ефективною. Отже цей вихід А за ситуацію (якщо дивитися ззовні), 
або – за наявну структуру (якщо розглядати внутрішній зміст 
процесу) відбувся завдяки двом важливим явищам – діалогічній 
інтенції і переживанню (термін „переживання” вживається тут в тому 
сенсі, що це є активний внутрішній процес „переведення чогось в 
своє-живе”, тобто приведення існуючого враження, образу, структури 
у відповідність із власним цілісним внутрішнім світом). 

„Послухай, – раптом сказав старший хлопчик, – така гра не має 
сенсу". Вона втратила сенс, – пише Вертгеймер, – не лише для В, але і 
для А, втратила сенс з точки зору самої гри” [93, 204]. Це, безумовно, 
ключовий момент аналізу. І далі – відповідь на незадоволення 
Л.С.Виготського – Вертгеймер ретельно показує, як саме одна 
структура, що вичерпала себе в даній ситуації перетворюється на 
іншу, адекватну ситуації. Причому, і це дуже важливо, показано, що 
нову структуру створюють дві людини, працюючи одночасно і з 
ситуацією і з внутрішнім світом одне одного, знаходячись в діалозі, 
переживаючи одне одного. 

Вертгеймер так уявляє переживання старшого хлопчика: „Нам 
обом немає сенсу грати в такий спосіб. Гра вимагає якоїсь взаємності. 
Подібна нерівність не відповідає грі. Гра стає справжньою грою лише 
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в тому випадку, якщо у обох є надія на успіх. Якщо немає такої 
взаємності, то гра втрачає сенс, стає мерзенною для одного, або для 
іншого, та й для обох; без взаємності це вже не гра – просто один 
тиран ганяє свою жертву по майданчику” [93, 204]. Це й є рекон-
струкція внутрішнього переживання – спроби співвіднесення події і 
вражень від неї з базовими особистісними цінностями і сенсами. 
Наявну структуру це переживання руйнує („гра – не має сенсу”). 

Наступну фразу А: „Наша гра якась дивна. Адже я цілком по-
дружньому до тебе ставлюсь” [93, 204], Вертгеймер цілком логічно 
тлумачить як „підхід” до ключової суперечності – чи обов’язково гра 
повинна супроводжуватися змагальністю, що неминуче переходить в 
ворожнечу і приниження. „Невже, – говорить хлопчик, – ворожнеча 
необхідна, якщо вона псує все гарне в грі?” [93, 205]. І далі він в 
своєму переживанні, в діалозі з мовчазним партнером знаходить 
принципово інший сенс гри – інший ключовий елемент нової струк-
тури, який залишить гру грою, але позбавить її ворожнечі і прини-
ження. „Його обличчя оживилося і він сказав: „У мене ідея: давай 
будемо грати так – давай подивимось, як довго ми зможемо утри-
мувати волан в повітрі, і полічимо, скільки разів він перейде від мене 
до тебе, не падаючи. Яким може бути рахунок? Як ти вважаєш – 10 чи 
20? Ми почнемо з легких подач, а потім будемо робити їх все більш 
складними”. Він говорив весело, як людина, яка зробила якесь від-
криття. Для нього, як і для В це було новим. В з радістю погодився: 
„Чудова думка. Давай”. І вони почали грати. 

„Характер гри, – пише Вертгеймер, – абсолютно змінився; вони 
допомагали одне одному, діяли разом, вперто й весело. А більше не 
виявляв ні найменшого прагнення обдурити В і звісно, його удари 
ставали все більш складними, але він свідомо по-дружньому вигу-
кував: „А більш сильний удар візьмеш?” Через кілька днів я побачив, 
що вони знов грають. В грав значно краще. Це була справжня гра. 
Судячи по його подальшій поведінці, А дійсно придбав певний 
життєвий досвід. Він відкрив, осягнув щось, що виходило за межі 
вирішення маленької проблеми, яка виникла у грі в бадмінтон” [93, 
205]. Отже ми бачимо, що йдеться, власне, про розвиток, про появу 
новоутворення. І можна лише пожалкувати, що довгий час вся ра-
дянська психологія одностайно (як завжди) відмовила гештальтпси-
хології в її придатності пояснити розвиток психіки. Тут, підкреслимо, 
розкривається не просто процес розвитку, а особистісний розвиток. 
М.Вертгеймер в даній роботі дуже ретельно показує, як саме 
змінювались структури внутрішнього світу обох гравців, тож ми не 
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будемо переговорювати це [93]. Звернімо лише увагу ще на одне 
непорозуміння. Гештальтпсихологію весь час звинувачували у суто 
раціоналістично-інтелектуалістському підході до пояснення структур 
внутрішнього світу. В даному випадку ми бачимо зовсім протилежне. 
Так, відпочатково первинна структура гри взагалі була сформована у 
хлопчиків (як, власне, й у кожного з нас): гравці, процес, мета, засоби, 
правила тощо. Але вже тут дуже багато, як ми бачимо, не інтелек-
туального, швидше – емоційного й смислового. Відомо, що взагалі – 
гра є процес – засіб, який потрібен для того, щоб в необов’язковій й 
максимально приємній діяльності довести свою вправність за рахунок 
подолання вправності партнера. Це є мета, продукт й в цьому сутність 
гри як діяльності, на відміну від того, як про це писав Д.Б.Ельконін 
(до чого ми ще повернемось) [519]. Інший гравець (партнер) цікавить 
суто функціонально, причому, чим гірше він функціонує, тим, в 
принципі, краще. В ситуації, описаній Вертгеймером це доведено до 
абсурду саме через те, що функціональна підготовка занадто слабка, а 
інших видів стосунків не передбачено. Сама ситуація змусила стар-
шого, більш вправного, увійти у діалогічні стосунки з партнером і 
пережити-переструктурувати ситуацію. Вони утворили нову струк-
туру, яка дозволила, вже класично за Ельконін, отримати задоволення 
не від перемоги і приниження партнера, а від самого процесу гри. 
Можна сказати, що ми ускладнюємо і мова йде всього-лише про 
створення нового правила. Так, але придивімось до нього: воно ство-
рилось, завдяки побудові суб’єкт-суб’єктних стосунків і взаємопере-
живанню. Правило стало не початком, а завершенням тієї нової 
внутрішньої структури, яка створювалася обома гравцями. 

Ми можемо попередньо висловити припущення, що поява нової 
форми структурування внутрішнього світу якраз і є процесом 
розвитку. Вона з’являється не у однієї людини, а у взаємодії людей 
(Виготський сказав би – між людьми), і її поява неможлива без 
особистісного переживання, яке актуалізує вершинні, духовно-
смислові аспекти особистості. Тому появу такої структури ми і 
вважаємо ознакою і показником особистісного розвитку. 

І от, як про це написав М.Вертгеймер: „Я хочу зазначити, що 
риси прямолінійності, правдивості, відвертості, мабуть, не є 
другорядними в такому процесі. Взагалі, точка зору, згідно якої 
мислення розглядають тільки як інтелектуальну операцію і повною 
мірою відокремлюють її від людських настанов, почуттів і емоцій – є 
зовсім штучною і вузькою” [93, 203]. Це є відповідь на історичні 
претензії до гештальтпсихології. 
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6.5. Структурування внутрішнього світу особистості  

в освітньому  просторі. Проблеми психології навчання 
 
Галузь педагогічної психології, що пов’язана з проблемами 

навчання, цілком слушно може вважатися однією з найбільш роз-
роблених у вітчизняній науці. Безліч суттєвих питань тут є вирішеними, 
і, головним чином, завдяки серйозним надбанням, отриманим в межах 
теорії учбової діяльності (в сучасному вислові частіше вживається 
словосполучення „теорія розвивального навчання”). Ми не маємо на 
меті розгорнутий аналіз, тому й не будемо торкатися досягнень, хоча 
зазначимо ще раз, вони є і доволі значні. В даній галузі склалася цікава 
ситуація – якщо у вітчизняній психології в цілому проведені глибокі 
методологічні рефлексії відносно дійсного місця і значення діяльнісного 
підходу в аспекті відповіді на фундаментальні питання науки, то 
проблематику психології навчання вони чомусь не зачепили, і більшість 
дослідників продовжують виходити з того, що тлумачення учіння вик-
лючно в термінах теорії діяльності є єдиною і обов’язковою можли-
вістю зрозуміти всі явища, що відбуваються в цій сфері. Але те, що це 
не так, нам здається, дуже гарно усвідомив і сам В.В.Давидов, який в 
останніх своїх виступах і публікаціях серйозно акцентував тему „неви-
рішених проблем теорії учбової діяльності”. Простий перелік (далеко не 
повний) цих проблем „за Давидовим”: абсолютно недостатня увага до 
явища суб’єктності учіння, невирішеність проблеми співвідношення 
навчання і розвитку, не розробленість питань мотиваційно-потребової 
сфери учнів, слабка розробленість самого поняття „учбова діяльність” і 
таке інше [151]. Виникає враження, що видатного психолога турбували 
не стільки невирішені питання учбової діяльності, скільки усвідомлення 
того, що в просторі лише цих питань виявляється не можливим вирі-
шити психологічні проблеми навчання (і учіння) як соціо-культурного 
явища. Дійсно, придивившись до проблем, перерахованих В.В.Дави-
довим, помічаємо, що заміна терміну „учбова діяльність” на „учіння” 
нічого не міняє у логіці, і отже це ті самі питання, що стояли перед 
педагогічною психологією ще до початку бурхливого розвитку даної 
теорії... 

Л.С.Виготський, описуючи експериментально-генетичний метод 
(який є, підкреслимо, дійсним стрижнем теорії учбової діяльності), він 
наголошує: „...перед генетичним дослідженням завжди відкривається 
величезне завдання перенесення експериментальної схеми в живе 
життя. Якщо експеримент відкриває нам послідовність або законо-
мірність певного змісту, ми ніколи не можемо обмежитись цим і повин-
ні спитати себе, яким же чином протікає досліджуваний процес в 
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умовах дійсного реального життя, що замінює руку експериментатора, 
який спеціально викликав процес у лабораторії” [122, 129-130]. Цю 
думку дуже своєрідно зрозуміли і реалізували послідовники Л.С.Вигот-
ського, вчинивши прямо і жорстко всупереч логіці і вимозі вчителя. Ідея 
Л.С.Виготського здається цілком зрозумілою і прозорою: експеримен-
тально-генетичний метод за самою своєю суттю є організацією уні-
кальної (і спеціально-дослідницької!) ситуації навчання. Лише в цій 
моделі-ситуації можна бачити, як відбуваються процеси розвитку тієї чи 
іншої психічної функції. Отже, одна з проблем дослідника полягає в 
тому, щоб зрозуміти, що в не експериментальній ситуації все може 
відбуватися по-іншому. Замість того, щоб цю ідею відрефлексувати і 
впровадити в наукову практику, автори теорії розливального навчання 
вчинили з точністю „до навпаки” – вони експеримент спробували зро-
бити масовим, тобто експериментально-дослідницьку ситуацію розпов-
сюдили на масову школу. Можливо, це й непогано, але ми тепер знаємо, 
як розвиваються вищі психічні функції дитини в штучно створених, 
спеціальних умовах, і нічого не знаємо (як і не знали до розробки даної 
теорії), як вони розвиваються в звичайних умовах. Більше того, здається 
непомітним залишилося те, що, впроваджуючи експериментально-
генетичний метод не як дослідницький (про цю, і лише про цю його 
функцію писав Л.С.Виготський), а як метод навчання, автори підходу 
порушили кардинальну методологічну парадигму Л.С.Виготського про 
взаємовідношення навчання і розвитку. Він, нагадуємо аналізував 
звичайне („традиційне”, – сказали б зараз) навчання і прийшов до 
фундаментальних висновків про те, що навчання і розвиток – речі 
взаємопов’язані, але різні („один крок у навчанні може означати десять 
кроків у розвитку і навпаки” [118], що навчання є умовою і механізмом 
розвитку, завдяки тому, що створює зону найближчого розвитку [118]. 
А в масовому „навчальному експерименті” навчання не просто стало 
тяжіти до ототожнення з розвитком (за словами видного філософа-
матеріаліста – „не треба двох слів, це одне й те саме”), воно перетво-
рилося на своєрідне гальмо цього процесу, як не дивно це звучить. 
Звичайно, вимагається пояснення. 

Насамперед, є потреба визначитися термінологічно, адже вжи-
вання понять „учіння”, „навчання”, „учбова діяльність” в літературі 
залишається, на нашу думку, доволі вільним. Здається, найбільш точ-
ним був свого часу Г.С.Костюк: „У процесі навчання поєднується й 
диференціюється активність учителя з активністю учнів, що означа-
ються різними словами: „навчання” і „учіння”. Перше слово означає те, 
що робить учитель („навчає”), друге – те, що роблять учні („вчаться”) 
[225, 20]. І далі уточнення: „Навчання – це керування учінням, тобто 
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учбовою діяльністю учнів...” [225, 20]. Тут виявляється дуже важливим 
слово „тобто”: учіння і учбова діяльність ніби ототожнюються, хоча вже 
на наступній сторінці Г.С.Костюк зазначає, що „учіння не відразу стає 
справжньою діяльністю учнів, а формується поступово. Формування 
його залежить від педагогічного керування в школі і сім’ї” [225, 22]. 
Таким чином підкреслюється активна діяльнісна природа учіння, але те, 
чи є воно діяльністю провідною, залишається під великим питанням. 
Точніше, мабуть, було б сказати, спираючись на методологічну позицію 
Г.С.Костюка (та й Л.С.Виготського), що учіння є обов’язковою і важли-
вою лінією розвитку особистості. Цим підкреслюються „природність” і 
„обов’язковість” учіння як одного з напрямків саморуху особистості, що 
є органічно вплетеним, поєднаним з іншими лініями, і як такий забез-
печує становлення й існування особистості в цілому. Діяльність тоді 
займає притаманне їй місце операціонального забезпечення цього руху 
– саморозвитку. В чому дійсний психологічний зміст і сенс учіння як 
лінії розвитку? Можна спробувати відповісти на це запитання, враху-
вавши наступність розвитку особистості в онтогенезі. „Лінія учіння” 
з’являється разом з появою на світ ще дуже простої, недиференційо-
ваної і не інтегрованої, але вже цілісної і – унікально-своєрідної істоти – 
людської дитини. Адже учіння в такому його вигляді виявляється 
органічно необхідним в контексті існування людини, яка на початкових 
етапах життя вирішує життєві задачі в просторі трьох факторів – влас-
них потреб, власних можливостей і соціального оточення. Відзначимо, 
що цих факторів саме три, а не два (як ми звикли читати в підручниках, 
ніби невідповідність потреб і можливостей спонукає розвиток), тому і 
правий абсолютно Л.С.Виготський в своєму скепсисі відносно процесу 
„соціалізації”, адже дитина від початково є максимально соціалізо-
ваною, оскільки лише в соціальному оточенні (3-й фактор) може навіть 
просто існувати як жива істота. Учіння стає провідною лінією розвитку 
в молодшому шкільному віці, і це є не випадковим фактом, а 
зумовлюється як всією попередньою історією становлення особистості 
дитини, так і її майбутнім. 

 Згідно Л.С.Виготського, „зовнішньою ознакою семирічної дитини 
є втрата дитячої безпосередності, а ... найбільш істотною рисою ... 
можна було б назвати початок диференціації внутрішньої і зовнішньої 
сторін особистості дитини” [104, 377]. Саме ці зміни зумовлюють 
кардинальну перебудову мотивації, що і призводить до того, що учіння, 
як лінія розвитку, стає домінуючим. За Л.С.Виготським, „будь-який 
зсув, будь-який перехід з одного вікового стану на інший пов’язаний з 
різкою зміною мотивів і спонукань до діяльності” [107, 58]. Потреба 
вчитися, власне, є потребою у переживанні процесу, а не його 
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результату. Можна сказати й так, що це – потреба пережити дію, а не її 
закінчення (результат). На цьому пункті треба „розвести” потреби 
(мотиви), що взагалі-то супроводжують і спонукають учіння – пізнання, 
соціальна оцінка, набуття умінь, – з одного боку (їх об’єднує спряму-
вання на результат), і прагнення пережити сам процес відповідної 
активності (дій), – з іншого. На початок шкільного віку у дитини вже 
існує психологічний досвід переживання і „процесуальних”, і „резуль-
тативних” потреб, що зумовлено її участю у різних видах гри (це – 
передусім, але йдеться не лише про гру). Відмінністю цього періоду є 
те, що учіння вперше починає переживатися як самостійний, не схожий 
на інші, процес діяльності. У відповідності до цього у внутрішньому 
світі дитини відокремлюється і переживання потреби в ньому. Загальна 
відповідь на питання, чому таке відбувається, може бути дана „в стилі” 
С.Л.Рубінштейна: історія попередніх етапів розвитку дитини призво-
дить до кардинальної зміни структури і динаміки особистості („внут-
рішніх умов”), і тепер, завдяки цим новим умовам дитина бачить в 
чомусь зовсім новий світ, і у неї виникають нові пріоритети, бажання і 
прагнення (і далі „вступає в силу” вже думка О.М.Леонтьєва – нове 
внутрішнє починає діяти на (і через) зовнішнє і саме себе змінювати аж 
до наступного вікового етапу). Але ця загальна відповідь, хоча й має 
право на існування, дуже мало говорить саме про специфіку учіння. 
Тому необхідний більш зорієнтований погляд. 

Виявляється, ми не так вже й багато знаємо про психологію 
процесу учіння в тих випадках (в ті часи, якщо мати на увазі онтогенез), 
коли дитина не ставить свідомих учбових цілей і, отже, не є суб’єктом 
учбової діяльності. Ці знання мають майже виключно негативний харак-
тер. В.Т.Кудрявцев і Т.К.Уразалієва зазначають, наприклад: 
„Здійснюючи ті чи інші предметні перетворення при вирішенні задачі, 
дитина може осмислено не проживати і не переживати ті перетворення, 
які відбуваються всередині неї самої... Дитина навіть не встигла 
зрозуміти і усвідомити, що в її свідомості здійснилась належна 
„революція”, вона так нічого й не взнала нового ... про себе” [233, 15]. 
Цей дійсно яскравий опис несуб’єктного учіння, по-перше, вимагає 
невеликого уточнення: дитина не взнала, що відбулося „всередині” неї, 
але вона точно взнала те, яка нова інформація у неї виникла і те, що 
нове вона тепер вміє робити. І це є, насправді, найсуттєвіше знання саме 
про себе, якщо не приймати серйозно термін „всередині”. Але слід 
погодитися з авторами в тому, що при такому учінні дитина дійсно не 
рефлексує власних змін як таких. Але якщо вона цього не робить, це не 
означає, що змін немає, адже саме вони, накопичуючись, і приведуть до 
того моменту, коли учіння зможе стати суб’єктним явищем. Власне, тут 
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необхідно уточнити: насправді воно у людини завжди є суб’єктним 
явищем, оскільки людина є суб’єктом від початково (і встановлений 
А.В.Брушлінським принцип недиз’юнктивності розвитку психіки як 
процесу дуже чітко це пояснює). Мова може йти про те, що учіння 
відбувається як у випадках, коли людина не є суб’єктом учбової 
діяльності, так і тоді, коли вона є таким. Психологічно це дуже складні і 
дуже різні процеси, які, в той же час, взаємообумовлюють один одного. 
Взагалі, можна стверджувати, що всі дії, притаманні суб’єкту учбової 
діяльності, в нього вже практично сформовані попередньою історією 
індивідуального розвитку. Наприклад, дитина має психологічний досвід 
виокремлення і прийняття учбових задач ще задовго до 6-7 років. Цей 
досвід формується „на матеріалі” моторики. М.О.Бернштейн зазначав, 
що його досвід дослідження рухових форм, в тому числі, і у ранньому 
онтогенезі „засвідчує з повною ясністю, що єдиним стандартом-визна-
ченням і для програми рухової дії, і для її виконання, і для коригування 
за зворотними зв’язками може бути лише сформована і якимось чином 
відображена в мозку рухова задача” [53, 278]. Процес формування цієї 
задачі М.О.Бернштейн розглядає таким чином: спочатку має бути 
сприйнята і оцінена самою людиною належною мірою ситуація, тобто 
обставини, і сам індивід, що в неї включений, і потім індивід визначає, 
„у що йому треба перетворити цю ситуацію, що за посередництвом його 
активності має стати замість того, що є” [53, 279]. Це і є, зауважує 
вчений, вже виявлена рухова задача, яка є усвідомленою і набагато 
більш інформативною, ніж вихідна ситуація. Після цього індивід сам 
визначає, що саме треба зробити, і як, за допомогою яких засобів і 
ресурсів це треба (і можна) зробити. „Ці мікростани, – пише 
М.О.Бернштейн, – являють собою вже програмування рішення задачі, 
що визначилася” [53, 279]. Видно, що вирішення рухових задач є, фак-
тично, способом оволодіння довільними діями (рухами), точно так, як 
вирішення того, що називають учбовою задачею, є способом оволодіння 
поняттями. М.О.Бернштейн показує і той процес, за допомогою якого 
рухові задачі вирішуються. Це , так зване, „повторення без повторення” 
– „там, де є розвиток, там кожне наступне виконання краще поперед-
нього, тобто не повторює його” [53, 161]. Справа в тому, що повторю-
ється не засіб вирішення даної задачі, а сам процес її вирішення, 
„кожного разу змінюючи і вдосконалюючи засоби” [53, 165]. Автор, як 
бачимо, препарує процес учіння довільним рухам, виявляючи загальну 
модель учіння як такого (не научування, підкреслимо це окремо). 
Насправді, відмінність від уотсонівської (та й скіннерівської) моделі є 
принциповою: рух будується не за зовнішньою стимуляцією, а підпо-
рядковується самодетермінації. Якщо придивитися уважно до моделі 
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М.О.Бернштейна, виявиться, що вона відкриває дійсну психологічну 
природу перших власне учбових дій, і ця природа виявляється уні-
кальною і складною. По-перше, це завжди саме дії, а не операції, 
оскільки відпочатково довільні і цілеспрямовані. Мета цих дій полягає у 
вивченні у вивченні ситуації і створенні задачі (рухової, комунікативної, 
учбової – це не важливо зараз) як засобу її перетворення задля досяг-
нення певної потреби. Інакше кажучи, цілепокладання як початковий 
акт породження дії, спрямованої на реальний результат („результа-
тивна” дія), вже від початково передбачає створення або використання 
засобу його досягнення. Фактично, дія по створенню засобу хроно-
логічно передує „результативній” дії, або вплітається в неї, або й руйнує 
її, породжуючи нову, більш адекватну. Така породжуюча засіб дія є 
просто перетвореною формою учбової дії. По-друге, учбова дія є не 
лише довільною, а дійсно вільною дією, оскільки вона детермінована 
завжди самою особистістю і спрямована не на пристосування до ситу-
ації, а на перетворення самої ситуації за власним бажанням (відповідно 
до потреби). Але для того, щоб бути такою, дана дія повинна вивчати 
ситуацію, актуалізувати власний досвід і співвідносити одне з іншим. 
Отже, можна уявити, що це саме ті дії, за допомогою яких людина 
„вичерпує” (термін Б.Спінози) зовнішній світ – вивчає його. Завдяки 
цим діям оточуюче набуває значення і в такому вигляді стає пережи-
ванням. Поява останнього як о-значеного відчуття знаменує початок 
існування внутрішнього світу особистості. Але для того, щоб все це 
сталося, учіння повинне відбуватися у відкритому діалозі з дорослою 
людиною. 

Взагалі, рання генеза учіння як специфічної активності суб’єкта 
була помічена дуже давно, вона лише не бралась до уваги теорією 
„учбової діяльності” і тому для нас ніби не існує. Цікавий матеріал з 
цього приводу знаходимо у київського психіатра І.А.Сікорського, який, 
зокрема, фіксує дуже ранні прояви того, що ми називаємо „внутріш-
ньою увагою”, яка виникає у дитини до року як увага не до зовніш-
нього, а до „внутрішнього образу або сліду, що залишається в душі 
після певних подразнень” [417]. Коли дитину піднімають високо, 
міняють положення в ситуації, розважають неочікуваним красивим 
звуком, „дитина живо відчувала цей свіжий слід і намагалася відокре-
мити-відірвати цей слід від реального враження і закріпити в пам’яті 
свіжі переживання, що ще не вистигли ... увага прикладалася не до 
самого враження, а до того, що відбувалося безпосередньо за ним” [417, 
85]. Зовні дитина викликала активність дорослих ще й ще раз повторити 
відповідні дії, ніби прислухаючись до себе. „Ці відсторонені від 
зовнішнього світу і вже „вільні” переживання вражають дитину як 
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найвизначніша для неї і ніколи раніше незнана новина” [417, 87]. Отже, 
дитина в цій поведінковій активності (обов’язково спільній з дорослим) 
вчиться, досліджуючи світ, себе і отримує перші о-значені відчуття 
(переживання) від процесу своїх учбових дій. „В такому стані, – пише 
І.А.Сікорський, – дитина звертається до матеріі оточуючих зі знаками 
найбільш живого настійливого запиту, дивлячись напружено в очі і 
очікуючи відповіді” [417, 87]. І.А.Сікорський підсумовує, що саме 
таким чином, за умови вольових напружень дитини у взаємодії і за 
допомогою дорослих „відбувається факт виникнення „вільних уявлень”, 
а разом з цим і перша поява вільної думки і свободи волі” [417, 87]. 
Надалі, на думку вченого, дії дитини вже не будуть лише рефлектор-
ними або інстинктивними, оскільки вільні уявлення ввійдуть у всі 
деталі життя, привносячи в них власний досвід і вільні думки [417]. 
Аналізуючи вказані ранні ігри немовляти, І.А.Сікорський акцентує ще й 
інший важливий аспект. Ігри-повтори, де закріплюються враження і 
стають переживаннями, ігри, під час яких без кінця викидаються якісь 
предмети чи пересуваються речі (а дорослий повертає їх на місце), 
„підсилюють у дитини поняття про себе як про діяча і причини явища. 
Цьому у високому ступеню сприяють також звуки голосу, які створює 
дитина, і, особливо, сказані ним самим слова. Суб’єктивність дитини 
цим шляхом переходить у плоть і кров об’єктивності” [417, 141]. Таким 
чином, „лінія учіння” вже дуже рано призводить не лише до появи 
внутрішнього світу, а й до відношення дитини до нього, тобто до 
суб’єктності. У майстерно і професійно-глибоко описаних І.А.Сікор-
ським ситуаціях слід підкреслити вираженість саме ознайомчо-
навчального аспекту. На відміну від моделі М.О.Бернштейна тут дитина 
не перетворює ситуацію, а вивчає її і задача у неї не рухова, а 
комунікативна. Дійсно, аналіз І.А.Сікорського слід доповнити увагою 
до постаті дорослого. Він перетворюється самою дитиною на інстру-
мент (психологічний засіб) надбання досвіду. І саме в цьому пункті ми 
отримуємо суперечливу діалектику єдності учіння і навчання. Склад-
ність дитячої учбової дії (вільної, утворюючої засіб) багаторазово 
зростає, якщо врахувати, що вивчається не тільки, навіть, не стільки 
оточення і власні враження, передусім – вивчається доросла людина і її 
поведінка. Дитячо-доросла взаємодія насправді від початково суб’єкт-
суб’єктна, навіть більше того, від самого народження дитина прагне 
використати дорослого як інструмент („об’єктивувати” його), і остан-
ньому доводиться опановувати, якщо не виборювати, роль суб’єкта, та 
ще й того, що керує і навчає. Але саме тому, що ми можемо це зробити, 
наші діти розвиваються як людські істоти. Дорослий – носій знаків, 
значень, символів, інших артефактів, тобто всього того, що являє собою 
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„другу” природу – культуру. Саме це – можливість вивчення, осягнення, 
привласнення цього безмежжя, робить дитину відкритою до дорослого і 
захопленою ним. Я не лише виступаю сам інструментом, засобом, я ще 
й даю засіб (слово, дію, правило), привласнення якого дозволяє дитині 
відкрити захоплююче невідоме і викликає бажання цього відкриття, 
бажання вчитися. Пізніше, у дошкільному дитинстві, у рольовій грі 
дитина сама спробує створити штучну, уявну ситуацію (артефакт), 
пожити в ній. Але це задовольняє не надовго – адже відкриття того, що 
в світі є зовнішнє (безпосередньо-відчуте) і внутрішнє (смисл, образ, 
почуття) призводить до того, що і власний світ „подвоюється”: я, як 
центр цього світу, займаю позицію як за відношенням до зовнішнього, 
так і за відношенням до внутрішнього. І лише тепер учіння стає 
домінуючою лінією розвитку, адже це нове місце в світі власного я, 
тільки тепер можна усвідомити і відстояти, зрозумівши світ 
відсторонено і абстраговано. Тепер учбові дії стають учбово-
мисленнєвими і засвоюються поняття. 

...Залишається ще раз звернути увагу на результативність розви-
вального навчання. Все, що описано вище, геніальний Л.С.Виготський 
записав однією фразою: „Людина сама створює стимули, які визна-
чають її реакції, і вживає ці стимули в якості засобів для оволодіння 
процесами власної поведінки, людина сама визначає свою поведінку за 
допомогою штучно створених стимулів-засобів” [122, 72]. Власне, ми 
хотіли б лише наголосити (і своїм текстом також) – Виготським 
описаний дійсний, звичайний, „природній” процес розвитку людини в 
онтогенезі. У цій фразі нема про дорослих і дітей, але ж насправді у 
Л.С.Виготського дуже багато про це. Тут – ні про яке експеримен-
тально-розвивальне навчання взагалі не йдеться. Проблема останнього в 
тому і полягає, що дитині представляються чітко обмежені, вузько 
спрямовані засоби-стимули, а не безкінечне різнобарв’я їх , як це 
відбувається в „природних” умовах. І нам здається, що ця жорстка 
контрольованість, заданість відносно засобів – річ небезпечна, оскільки 
вона претендує на формування людини за моделлю, за рахунком різкого 
обмеження її дійсних безкінечних потенцій. Нам здається, що є сенс 
прислухатися до застереження О.М.Поддякова: „Існування інституту 
навчання з необхідністю передбачає не лише розвиток, але й пригні-
чення частини людських здібностей – як ненавмисне, так і навмисне” 
[371, 69]. Гуманізм освітньої системи визначається не її матеріально-
технічною досконалістю, а ступінню усвідомлення того простого факту, 
що, за словами Г.С.Батіщева: „Всупереч житейським стереотипам в 
уявленнях про дітей, в кожній дитині міститься набагато більше 
можливостей життя, ніж ті, що знаходять своє здійснення” [37, 52]. 
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Значення шкільного навчання не варто обмежувати тільки тим, що 
воно забезпечує формування в дитини знань, умінь, способів дій, 
необхідних для повноцінного життя в соціальному середовищі. Школа й 
життя дитини в ній являє собою зовсім специфічну соціальну ситуацію, 
зі своїми правилами й нормами, оцінками й критеріями, нарешті, цін-
ностями. Загалом, це деякий мікрокосм, унікальний, який дуже відда-
лено нагадує життя „дорослого” суспільства. Ми спеціально підкреслю-
ємо це, повністю солідаризуючись із думкою Ш.А.Амонашвілі про те, 
що час шкільного навчання – це далеко не тільки час підготовки до 
майбутнього життя, це ще й самостійний, специфічний і змістовно-
самодостатній етап у житті людини [12]. І ось саме тому шкільне життя 
визначає всю психіку зростаючої дитини, що ВІДПОВІДАЄ фунда-
ментальній і загальноприйнятій теоретичній концепції Л.С.Виготського 
про „двічі народжені” вищі психічні функції: „Будь-яка вища психічна 
функція в розвитку дитини з’являються на сцені двічі – спершу як 
діяльність колективна, соціальна, тобто як функція інтерпсихічна, 
другий раз як діяльність індивідуальна, як внутрішній спосіб мислення 
дитини, як функція інтрапсихічна” [115, 387]. І якщо Л.С.Виготський 
говорить про будь-яку функцію, отже не лише про пам’ять і мислення, 
сприйняття та емоції. Мова – про більш істотне і проблематичне: про 
особистісні й, насамперед, мотиваційні психічні функції людини. Але 
не треба розуміти це спрощено: ми зовсім не хочемо сказати, що 
дитина, навчаючись у школі, прямо привласнює якісь потреби, спону-
кання, мотиви. Вона, звичайно, привласнює не мотиви, а властивості й 
особливості оточуючих її людей, а також норми даного соціального 
контексту (школи). 

За даним законом Л.С.Виготського, це присвоєння полягає в пере-
творенні привласненого у власні якості – складові елементи особистості 
та самосвідомості, а вже вони-то, ставши такими, виконують, крім 
інших, і власне мотивуючу функцію, визначаючи подальший шлях 
дитини. Все це, взагалі-то, очевидно з погляду наукової психології, і 
пояснення не потребує. Серйозного аналізу вимагають два дуже 
важливих питання: що є головним у цьому русі-присвоєнні (тобто що 
повинно бути привласнене обов’язково й насамперед), а по-друге, що 
воно являє собою психологічно, тобто про яку складову внутрішнього 
світу людини йде мова? Ми знайдемо відповіді, знову звернувшись до 
Л.С.Виготського, який однозначно й жорстко формує думку про те, що 
головним і істотним для дитини є її всепоглинаюче прагнення стати 
соціально повноцінною людиною. Останнє означає, насамперед, здат-
ність результативно та ефективно виконувати яку-небудь суспільно 
важливу діяльність (звичайно, не тільки це робить людину соціально 
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адекватною, але все-таки це – перш за все). Актуальне для школяра-
дитини зазначене прагнення існує як необхідність успішно навчатися, 
тому що навчання для нього є єдиною соціально заданою, регламен-
тованою й обов’язковою діяльністю, явно соціальною за природою. 
Саме тому успіх у ній переживається як крок до досягнення головного 
прагнення. Виходить, успіх у навчанні – це щось набагато більш 
істотне, ніж здобуття нових знань (способів) або відчуття задоволення. 
Переживання успіху в навчанні є частиною того внутрішнього психоло-
гічного досвіду, що дозволяє дитині робити крок до реалізації праг-
нення соціальної адекватності. Але не тільки це. Переживання успіху в 
навчанні варто розглядати ще і як феномен внутрішнього психологіч-
ного світу людини, який представлений не стільки у зв’язку саме з 
навчанням, скільки як власне переживання успіху взагалі в соціально 
значущій діяльності. Це – перший і дуже важливий внутрішній досвід 
такого переживання, і тому він має статус еталона, тобто в подальшому 
житті людина буде судити про результативність своєї діяльності за 
внутрішнім співвіднесенням того, що вона переживає зараз, з першими 
еталонними переживаннями шкільних років. Але навіть не це є 
головною функцією успішності в навчанні. Найбільш істотне полягає в 
тому, що це переживання якимось чином вбудовується в психологічну 
структуру індивідуальності й відіграє визначальну роль у багатьох 
внутрішніх і зовнішніх особливостях життя людини. Воно являє собою 
те, що Е.Кречмер назвав „ключовим переживанням” особистості і як 
таке є однією із змістовних і дійсних „одиниць” індивідуальності. 

Існує занадто багато фактів, щоб не сумніватися в цьому поло-
женні. У нашому „ретро-дослідженні” були з’ясовані найбільш значимі 
переживання шкільного віку. Переважна більшість досліджуваних 
(людей різного віку й соціального становища) вказали серед них ті, які 
пов’язані з успішністю навчання. Виходячи з положень А.Адлера, що 
надавав принципового значення таким переживанням, що запам’ята-
лися, ми можемо зробити висновок, що вони не тільки були головними 
у свій час, але й за різними законами продовжують дуже істотно впли-
вати на теперішнє й майбутнє життя людини, у тому числі і на 
неусвідомлюваному рівні. Це частково підтверджується іншими наши-
ми дослідженнями, в яких установлювалися провідні емоційні пережи-
вання в шкільному віці (модифікація методики Б.І.Додонова) [158]. Тут 
ми одержали однозначну картину: практично все різноманіття емо-
ційних реакцій учнів групується навколо успішності навчання, причому 
незалежно від віку. Ці дані дозволяють досить виразно стверджувати, 
що такі базисні якості особистості, як її спрямованість, локус контролю, 
комунікативні та діяльнісні стратегії, нарешті, багато моральних 
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якостей, якимось чином спрямовуються „специфічним змістом пере-
живання успішності. 

Найбільш принциповою є проблема „взаємодії” усвідомленого й 
неусвідомленого в особистості на прикладі успішності. Саме в цій 
галузі зроблене відкриття афекту неадекватності Л.І.Божович [63], який 
являє собою специфічне негативне переживання людиною конфлікту 
між своїми свідомими цілями й неусвідомленими спонуканнями. Варто 
нагадати, що це відкриття Л.І.Божович зробила саме вивчаючи нав-
чальну діяльність підлітків, їх прагнення до успішності в ній і реакції на 
завдання й оцінки педагога. Важливо (і тривожно), що психічні явища 
високого рівня інтеграції (локус контролю, афект неадекватності, 
екстринсивна мотивація і т.д.), зароджуючись „усередині” переживання 
успішності навчання, потім здобувають загально індивідуальний 
характер, визначним чином позначаючись на всьому життєвому шляху 
особистості. Ми повинні додати сюди своєрідне вироблення „скрипта” 
(сценарію), у якому особистість відіграє життєву роль щасливої людини 
або невдахи, що теж бере „початок” від проблеми успішності. Нарешті, 
так звана невротична особистість (К.Хорні) у дуже великій кількості 
випадків має коріння в тій же успішності. Загалом, нашу позицію варто 
зрозуміти так, що ми, звичайно, не ставимо переживання успішності 
навчання в центр індивідуальності, але вважаємо його одним із 
ключових, таким, що має складну систему зв’язків з функціональними 
системами вищого рівня складності і яке помітно впливає на життєвий 
шлях людини. 

Щоб розібратися з цим детальніше, варто вивчити шлях включен-
ня цього феномена в структуру особистості і його значення в цій 
структурі. Нам здається найбільш адекватним проведення такого ана-
лізу в старшому шкільному віці, тобто тоді, коли це переживання має 
найбільш розвинутий і найбільш складний вигляд. Цей вік Е.Еріксон 
назвав віком формування ідентичності, і він є дуже важливим етапом 
становлення індивідуальності, що, звичайно, відбувається протягом 
усього людського життя. Але саме в ранній юності, вперше, людина 
„раптом” усвідомлює, що в неї є внутрішній світ, цікавий, незрозумілий, 
іноді страшний, іноді приємний і дуже складний, динамічний. Вона 
бачить всі свої переживання і їхнє значення, вивчає й оцінює способи 
дій і психологічні якості, і, головне, відокремлює все це від... себе. 
Виникає те, що К.Юнг назвав „самістю”. Цей вік – одночасно і криза, і 
шанс, шанс пізнати себе й управляти собою. На жаль, цим не корис-
тується практично ніхто, а потім сензитивний період проходить і 
повернутися до цього виявляється занадто складно. Нас, у контексті 
досліджуваної проблеми, цікавить те, що з появою „самості” не стільки 
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зміст, скільки роль і функції всіх психологічних систем людини дуже 
змінюються, адже тепер з’являється нове співвідношення, причому воно 
є не об’єктивним, а суб’єктивним: тепер я створюю співвідношення й 
будую нові зв’язки, створюю функціональні психологічні системи. Не 
треба забувати, що ця дуже складна й напружена робота є внутрішньою, 
а зовнішня діяльність триває: юнак вчиться, спілкується, працює, але 
з’являються нові дуже серйозні зміни. І насамперед це знов-таки 
стосується успішності навчання. Об’єктивно це стає домінантним, 
оскільки пов’язано з життєвими планами і їхньою реалізацією, а суб’єк-
тивно (тобто психологічно) це пов’язано з появою нових індивідуаль-
них структур і відношень. 

Насамперед, відзначимо виникнення в ранній юності найцікаві-
шого психологічного феномена: одне і те ж саме переживання, що 
виникає з приводу зовні однакової події, розпадається на масу фактично 
різних (за своїм психологічним змістом) переживань, залежно від того, 
який внутрішній зміст цієї зовнішньої події. Ця полімодальність (наш 
робочий термін) стає показником всіх більш-менш значущих для осо-
бистості переживань. У досліджуваному випадку вона може бути 
пояснена так. Учень одержує вищий бал і похвалу вчителя, і в нього 
виникає переживання успіху, але виявляється, що суб’єктивно він 
переживає різний стан, залежно від того, чи домігся він успіху завдяки 
своїм здібностям або завдяки зусиллям, який зміст цього предмета й цієї 
оцінки в контексті його життєвих планів, якої він думки про вчителя і 
про систему оцінювання, зокрема, чи оцінений він особисто або тільки в 
порівнянні з іншими, а можливо, оцінка відбиває тільки співвіднесення 
його результату зі зразком виконання завдання. Але ще цікавішим є те, 
що це не просто різні переживання (полімодальність), але й ставиться 
він до них по-різному, не говорячи вже про сам факт ставлення людини 
до своїх переживань. 

У більш ранньому віці, недиференційоване, „розмите” (термін 
О.Т.Соколової) [430] переживання успіху мало виражену мотиваційну 
функцію, що визначала активність – прагнення відчути його ще і ще, не 
диференціюючи шлях до успіху. Ось ця невиразність мотиву, а отже, і 
дії, призводить до того, що підлітки дуже „легко” списують, підгля-
дають; дослідниця, до речі, визначає й такі цікаві факти, коли дитина 
щосили „тягне руку”, а якщо її запитати, то вона не знає, про що 
розмова: іде „сумбурне прагнення успіху”. У ранній юності, та й 
пізніше, у студентів, подібні речі теж можуть бути, але принциповим є 
те, що учні до цього ставляться окремо, особливо. Наші дані показують, 
що вони зовсім не цінують цього і, практично, не переживають як успіх, 
а іноді такі речі їх гнітять. Так, спеціальні досліди, проведені з 
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випускниками ліцею та студентами, показали, що одержання високого 
бала з предмету, який не пов’язаний з життєвими планами, може 
переживатися позитивно (і то зовсім не як успіх) тільки у випадку 
гарних, розуміючих взаємин з викладачем, який: „кваліфікований такою 
мірою, що може визначити індивідуальну міру (!) вимогливості”, „не 
амбіційний” і т.д. Тобто, фактично, успіх у цьому випадку специфічно 
проектується на взаємостосунки з викладачами. У всіх випадках, коли 
подібний рівень контакту не формується, необхідність високих балів з 
цих предметів дратує, гнітить учнів, формує внутрішньо особистісні й 
міжособистісні конфлікти. У цілому, ми маємо намір вважати виявлене 
явище „полімодальності” переживання успіху не тільки важливою пси-
хологічною властивістю, але й параметром розвитку індивідуальності, і 
у зв’язку з цим звернемо увагу на ще один факт. Якість засвоєння знань 
з предмету в юності перебуває не в прямо, а в обернено пропорційній 
залежності від застосування в навчанні так званих однакових вимог. І це 
– саме через полімодальність переживань: адже якщо вимоги однакові – 
вони не враховують ні життєвих планів, ні індивідуальних особли-
востей, тоді вже сама необхідність їх виконувати переживається учнем 
украй негативно, психіка захищається, витісняючи негативне пережи-
вання разом... зі знаннями після одержання оцінки. Справа загострю-
ється тим, що хоча цей предмет „не вписується” у життєві плани, 
соціально, у зв’язку з тими ж життєвими планами, учень не хоче 
псувати відносин з викладачем і вчить, усвідомлюючи своє безсилля. 
Крім того, він ще зовсім не впевнений у тому, що правий. Саме так і 
утворюється суперечливий вузол і виходить, що успішність дійсно стає 
внутрішньою проблемою індивідуальності. 

Ми хотіли б підкреслити, що, говорячи про проблему, маємо на 
увазі те, що вирішує сама людина. Це – її проблема, і ми досліджуємо 
особистість, як таку, що вирішує її самостійно. 

Крім полімодальності переживання, ми хотіли б звернути увагу ще 
на один психологічний „вузол”, що з’являється в досліджуваному 
контексті у сфері самооцінки. В ранній юності учень відкриває, що 
переживання успіху пов'язане не тільки з результатом, але й зі способом 
його досягнення. Причому цей спосіб, що включає індивідуально-уні-
кальну послідовність комунікативних і учбово-пізнавальних стратегій, 
на цей час в кожного учня вже сформований. Існує такий ланцюжок: 
мотив – спосіб – успіх – самооцінка. Він вже досить стійкий, якщо не 
твердий і крихкий, і є єдиним елементом Я-концепції, причому 
елементом, практично вже неусвідомлюваним. Твердість і крихкість, 
особливо в частині „спосіб – успіх” призводить до численних проблем, 
що добре відомі викладачам ліцеїв і вузів і подібні до тих, які у свій час 
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вивчала Л.І.Божович у підлітків. Ми проводили спеціальні дослідження, 
які були викликані практично-педагогічними причинами. Було помі-
чено, що дуже багато учнів, що вступили до ліцею (старший шкільний 
вік), у перші місяці навчання переживали дуже серйозну психологічну 
кризу, яку ми спочатку пояснювали власне загальною дезадаптацією. 
Однак, оскільки звичайні в таких випадках процедури не давали належ-
ного ефекту, ми зацікавилися проблемою глибше, і ось що вдалося 
встановити. Дійсну кризу переживали не всі учні, а лише ті, які прий-
шли з найбільш слабких класів і мали таку властивість як загальна 
психічна ригідність. У результаті ретельних експериментальних дослід-
жень нам вдалося встановити наступне. Дані учні мали завищену 
самооцінку за навчальними показниками у зв’язку з тим, що у своїх 
класах довгий час були дійсно кращими. Таке положення, а також 
ригідність (її ми вважаємо вторинною причиною), призвели до того, що 
зв'язка „спосіб – успіх” стереотипізувалася, стала сама собою зрозу-
мілою і витіснялася з актуальної свідомості”. „Те, що і як я роблю, 
завжди призводить до переживання успіху. Оскільки соціальне середо-
вище було „сприятливим”, самооцінка росла. У нових умовах, без 
додаткової корекційної роботи, стереотип спрацьовував автоматично, 
але... успіху не було. Так само, як і в дослідженні Л.І.Божович, виникали 
проблеми самооцінки. Але якщо в неї проблема була в тому, що учні 
реально не приймали завдань учителя, а підпорядковувалися неусвідом-
леним спонуканням, і це призводило до мотиваційного конфлікту, то в 
нашому випадку такої проблеми не було. Учні легко й охоче приймали 
завдання, тому що вони повністю відповідали їхнім спонуканням і 
життєвим планам. Проблема була в неадекватному способі, але, як і у 
випадку, дослідженому Л.І.Божович, учням було надзвичайно важко 
прийняти це, а ще складніше – відмовитися від раніш засвоєного спо-
собу дій. Вони легко визнавали себе неспроможними особистісно, 
обвинувачували все, що можна було обвинуватити, по-справжньому 
страждали, але відмовитися не могли, навіть якщо вже самі зрозуміли, 
де проблема, навіть тоді, коли викладачі за нашими рекомендаціями 
вели спеціальну роз’яснювальну роботу. 

Все це дає можливість сказати, що зв’язок „спосіб – успіх” дійсно 
жорстко входить до складу самосвідомості, так що людина, відмовляю-
чись від невідповідного способу (стратегії), відчуває дійсний і дуже 
сильний страх – страх руйнування „Я”. Це явище ми, за аналогією з 
Л.І.Божович, називаємо „афектом не ідентичності”. Його вивчення 
показує, наскільки глибоким є особистісне переживання успіху і все, що 
з ним пов’язане. Тільки спеціальна психокорекція, з використанням 
елементів групової та індивідуальної психотерапії (моделі „групи 
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формування вмінь”, а також гештальт-групи) дозволили нам допомогти 
учням перебороти зазначений афект. 

Ми хотіли б ще звернути увагу на складний взаємозв’язок пере-
живання успіху в навчанні з мотивацією навчальної діяльності. Коли ми 
говоримо про полімодальність даного переживання, то маємо на увазі й 
те, що воно буде психологічно різним, дивлячись, від чого виникає: від 
відчуття досягнення, відчуття володіння новими знаннями й відчуття 
сформованості способу навчальних дій. Іншими словами, реалізація 
учнем мотивів досягнення, пізнання і власне навчання буде породжу-
вати різні переживання. У цьому зв’язку здається неефективною педаго-
гічна діяльність, яка зорієнтована на те, що лише переживання мотиву 
досягнення, по-справжньому фіксується у свідомості учня, тоді як два 
інших начебто є само собою зрозуміле, а отже – є побічними й неваж-
ливими. Не заглиблюючись зараз у психологічний аналіз наслідків такої 
постановки питання, звернемо увагу на, начебто, благополучний з цього 
погляду мотив досягнення, щоб переконатися, що й тут все далеко не 
так просто. У численних західних дослідженнях, проведених саме на 
матеріалі навчання, переконливо показано, що цей мотив може бути 
представлений у внутрішньому світі людини у двох формах пережи-
вання: „прагнення до успіху” та „уникання невдачі” [485]. З погляду 
психологічного, це – протилежні форми, і поява кожної з них визнача-
ється тим, як переживався дитиною успіх у навчальній діяльності. Якщо 
він сприймався як „переживання власної ефективності” (термін 
Бандури), або, у термінології Чармса, „переживання особистої причет-
ності”, це сприяє формуванню прагнення до успіху. Обов’язковими 
умовами такого формування є усвідомлення дитиною того, що успіх 
визначається її власними зусиллями, її здібностями й бажаннями, а 
також – позитивна соціальна значущість успіху та відсутність жорстких 
санкцій за неуспіх: їх повинна заміняти адекватна допомога. Ця форма 
мотиву досягнення розвиває самосвідомість (зокрема, самооцінку), 
„переноситься” на інші, ненавчальні, види діяльності, тим самим спри-
яючи розвитку в людини соціальної активності, адекватності й емоцій-
ної стійкості. Якщо ж успіх педагогічно не пов’язується із зусиллями 
даної дитини або її здібностями, а фіксується лише як результат, це не 
сприяє формуванню у Я-концепції стійкого зв’язку між даним 
переживанням і зусиллями. Виникає відчуття незалежності результатів 
від власних зусиль саме в цій сфері. Якщо ж додати сюди жорстке, 
несправедливе і невмотивоване санкціонування невдачі, то ми маємо 
справу з умовами формування уникання невдачі. При цьому, строго 
говорячи, уникання невдачі – це суб’єктивно і є успіх. Дуже зрозумілі 
негативні наслідки такої форми як у навчальній діяльності, так і в будь-
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який іншій, оскільки ця форма має таку ж тенденцію закріплюватися й 
„переноситися”, як і перша. 

Головне негативне значення тут, на наш погляд, полягає в тому, 
що це переживання позбавляє смислу діяльність, яку виконує людина і 
вдале виконання якої тільки й повинно призводити до стану успіху. 
Навпаки, у цьому випадку, справжній смисл для суб’єкта здобуває те, 
що допоможе уникнути невдачі, а це перебуває поза діяльністю: це – 
умова її протікання. Саме тому учень, замість того, щоб витрачати 
реальні зусилля на навчання, починає шукати „підходи” до викладача, 
обманювати, хитрувати і т.д. На жаль, сучасна соціальна ситуація 
сприяє саме такому підходу, а це означає, що вона програмує масову 
появу невдах і справжній застій у суспільстві. Важким наслідком пере-
важання даної форми мотиву досягнення є розвиток граничного психо-
логічного стану, що називається „вивчена безпорадність”. Він близький 
за змістом з відкритим П.Жане „страхом дії” і полягає у відмові людини 
виконувати будь-яку діяльність, оскільки вона заздалегідь вже переко-
нана, що не зможе впоратися з нею, і це не залежить від її зусиль і 
здібностей. Дослідження показують, що цей ефект має своє коріння 
знов-таки в шкільному навчанні. Коли в молодших класах за кілька 
невдач учень одержує соціальну роль „двієчника” і не розуміє – чому. 
Коли її переконують у наявності якихось придуманих учителем „стель” 
і меж для неї, а головне, коли вона практично позбавлена досвіду пере-
живання успіху (тут доречно згадати народну мудрість: „Тільки 
перемоги загартовують серце чоловіка”). Замість реального успіху, 
учень задовольняється слабкими позитивними переживаннями, засно-
ваними на тому, що „добре, що не чіпають”, „добре, що не гірший за 
інших” і т.д. 

Однак він все-таки активний і все-таки прагне до соціальної 
адекватності. Відчувши, що прямий і позитивний шлях для нього 
закритий, він починає шукати шляхи самореалізації й попадає під дію 
„закону запруди”, відкритого Ліппсом: психічна енергія, зустрівши 
перешкоду, накопичується і може „прорватися”, у принципі, в будь-
якому місці. Учень, відповідно до цього закону, може все-таки пробити 
шкільну відсталість і стати соціально адекватним, але, на жаль, частіше 
його самосвідомість так сильно деформується (адже вона ще не 
захищена й дуже пластична), що прорив відбувається в іншому місці: 
через заздрість, хитрість, підлесливість. Ми маємо експериментальні 
дані, які дуже тривожні: на жаль, більша частина опитаних нами учнів і 
студентів, має форму мотиву досягнення „уникання невдачі”, а серед 
них у більш ніж 30% існує ефект „вивченої безпорадності”. У свій час 
автори, що відкрили мотивацію досягнення, провели масові дослі-
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дження у США і показали, що прагнення до успіху є надбанням 
найбільш процвітаючих і активних людей, які займаються професійною 
діяльністю. І таких людей була більшість. У той же час ті, хто мав 
форму мотиву „уникненням невдачі”, не були пасивні взагалі: вони 
були слабкими й недалекими професіоналами, але зате це були люди, 
що сильно процвітали в організації інтриг, маніпуляцій, вони відріз-
нялися заздрісністю, агресивністю й підступництвом. У цілому, дослід-
ники констатують невротизацію даного контингенту і прагнення до 
компенсації в перекрученій, деформованій формі. Ми не хочемо 
проводити паралелей, але звертаємо увагу на те, до яких наслідків може 
призводити переживання успіху в навчанні, що формується в шкіль-
ному віці і „вбудовується” у Я-концепцію, визначаючи, разом з іншими 
подібними „одиницями”, незмінний шлях особистості. 

І ще одне. Особливості та психологічний зміст переживання 
успіху, завдяки наявності механізму емоційної ідентифікації, можуть 
несвідомо привласнюватися учнями від учителя. Це означає, що якщо, 
наприклад, учитель має комплекс вивченої безпорадності, то він так 
буде поводитися, так викладати й вимагати, що подібний комплекс із 
дуже великою ймовірністю виникне у його учнів. Тому поставлені тут 
проблеми не можуть вирішуватися тільки в школі, але передбачають 
спеціальне вивчення питань, пов’язаних з підготовкою вчителів. 

Переживання успіху має, крім всього іншого, і індивідуальні 
аспекти. З цього приводу буде суттєвим розглянути деякі психологічні 
аспекти індивідуального підходу у навчанні. 

Здійснення індивідуального підходу до учнів у процесі навчання є 
актуальною проблемою діяльності вчителя, оскільки її вирішення необ-
хідне для досягнення головної мети школи – формування розвиненої, 
індивідуально-неповторної самобутньої особистості. Педагогічна пси-
хологія традиційно приділяє значної уваги дослідженню індивідуальних 
особливостей учнів та, зокрема, способів учбової діяльності [145; 227; 
292; 449 та ін.]. Проте, актуальною залишається оцінка С.Д.Макси-
менка, висловлена ще понад двадцять років тому: „наведені дослід-
ження, на жаль, констатують зміст індивідуальних особливостей учнів, 
не завжди висвітлюючи, як саме враховувати їх у практиці навчання” 
[282, 45]. За час, що минув, проблема залишається ще дуже далекою від 
вирішення. Більше того, активність її вивчення явно зменшується. 
Навіть в теорії розвиваючого навчання індивідуальні властивості учнів 
„виносяться за дужки”, тож вивчаючи розвиток окремої психічної 
функції, дослідники лише „мають на увазі” цілісного суб’єкта учіння. 
Головна причина такого стану речей полягає, на нашу думку, у 
невизначеності саме психологічних сутнісних засад індивідуального 
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підходу. Через це переважаючою є, власне, житейська позиція: 
індивідуальний підхід вимагає ситуації індивідуалізованого (сам на сам) 
спілкування з учнем, і, оскільки це неможливо, то нема чого її й вирі-
шувати. Цей роздум, ми певні, присутній у дуже багатьох психологів, 
відводячи їхні зусилля від цієї, насправді, дуже цікавої і глибокої 
наукової проблеми. 

Говорячи про психологічні засади реалізації індивідуального 
підходу у навчанні, ми маємо на увазі, перш за все, таке: теоретико-
психологічне обґрунтування самої сутності даного процесу і виокрем-
лення серед безлічі індивідуально-психологічних особливостей, зміс-
товних системостворюючих „одиниць”, які й повинні стати предметом 
педагогічного впливу, психологічний зміст самого процесу індивіду-
ального підходу в професійній діяльності вчителя. Зупинимося далі на 
їхньому розгляді. 

Перше, що звертає на себе увагу і що робить проблему дійсно не 
вирішуваною, це тлумачення індивідуального підходу як процесу 
врахування окремих психологічних особливостей учня в навчанні. 
Причому, термін „врахування” зустрічається буквально у всих роботах, 
так чи інакше пов’язаних з проблемою, яка розглядається. Фактично, 
мова йде про загальноприйняту теоретичну позицію, яка, між тим, 
суперечить сутності розвиваючого навчання та уявлення про цілісність 
особистості в її розвитку. Як, відомо, центральна теза розвиваючого 
навчання – це думка Л.С.Виготського про те, що навчання має йти 
попереду розвитку, просуваючи його далі і викликаючи в ньому 
новоутворення” [112, 231]. Якщо ж навчання лише враховує специфіку 
психічних структур, що склалися на даний момент – воно гальмує і 
руйнує розвиток. Отже, якщо послідовно знаходитися в просторі теорії 
розвиваючого навчання, слід принципово змінити позицію і виходити з 
того, що сутність індивідуального підходу полягає не у врахуванні, а в 
розвитку індивідуальних особливостей учня. Це формулювання є прин-
циповою позицією, яка протилежна загальноприйнятій. Вона передба-
чає зовсім інші підходи до вирішення проблеми і, кінець кінцем, зовсім 
інші педагогічні технології. Але що саме необхідно розвивати? Зда-
ється, мова повинна йти, перш за все, про розумові здібності та учбові 
уміння. Проте, тут не враховано цілісність і системна природа особис-
тості. Так, за даними В.С.Мерліна, індивідуальність особистості є тою 
цілісністю, яка опосередковує існування і розвиток всих її психічних 
елементів [309]. Звідси зрозуміло, що предметом індивідуального 
підходу має бути цілісна індивідуальність дитини. В зв’язку з тим, що 
термін „індивідуальність” дуже по-різному тлумачиться в психології, 
відзначимо, що ми виходимо з того розуміння індивідуальності, що це є 
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не просто доповнення загальних особистісних рис такими, які вияв-
ляються лише у конкретної людини, а нова цілісність і принципово 
новий рівень розгляду особистості” [291, 179]. Звісно, індивідуальність 
розвивається за власними психологічними законами, але навчання може 
сприяти цьому розвитку. В цьому, нам здається і є психологічна сут-
ність індивідуального підходу у навчанні: це є таке навчання, яке 
спрямоване на розвиток індивідуальності кожного учня. 

Наступним важливим моментом є необхідність визначення 
взаємозв’язку вікових та індивідуальних особливостей психічного 
розвитку, адже, на наш погляд, здійснення індивідуального підходу в 
тому розумінні, яке тут проводиться, не може не залежати від того етапу 
розвитку, на якому знаходиться учень. Між тим, традиційно, в роботах, 
присвячених індивідуальному підходу, це питання спеціально не 
розглядається. Воно теж ніби мається на увазі, коли дослідження при-
свячене якомусь конкретному віковому періоду. Але цього не дос-
татньо. (Цікаво, що навіть в узагальнюючих роботах ці два аспекти 
розглядаються зовсім незалежно одне від одного, див. наприклад [291, 
179-180]). Іноді дослідники декларують думку Д.Б.Ельконіна про те, що 
вікові особливості завжди існують у формі індивідуальних варіантів 
розвитку [518, 259], але будують свою роботу так ніби не існує наступ-
ної фрази Ельконіна: „Розуміння індивідуальних особливостей лише як 
якостей особистості неповне. Дитина, як істота, що росте, завжди являє 
собою і індивідуальний варіант вікового розвитку” [518, 259]. Що саме 
тут найважливіше? Відповісти на це питання краще всього цитатою з 
Виготського: „розвиток здійснюється не таким шляхом, що змінюються 
окремі сторони особистості дитини, в результаті чого відбувається 
перебудова особистості в цілому – в розвитку існує як раз зворотня 
залежність: особистість дитини змінюється як ціле в своїй внутрішній 
будові, і законами зміни цього цілого визначається рух кожної її 
частини” [104, 256]. Тож, в кожному віці є центральна лінія розвитку, 
що забезпечує зміну особистості в цілому. Ця лінія утворює єдність з 
провідною діяльністю, в котрій і розвивається центральне психічне 
новоутворення віку. Зміна інших психічних структур дитини є вторин-
ною, але такою, що особистість завжди являє собою унікальний інди-
відуальний ансамбль. У кожної конкретної дитини він своєрідний, але 
на кожному відрізку онтогенезу центральну роль в ньому у всих дітей 
грають ті структури, що зумовлені провідною діяльністю (соціальною 
ситуацією розвитку – в термінології Виготського). Таке розуміння 
співвідношення вікового і індивідуального дуже цінне для здійснення 
індивідуального підходу у навчанні. Воно визначає психічні структури, 
які виступають предметом педагогічного впливу на кожному етапі, а 
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саме ті, що формуються в провідній діяльності. Застосування вікових 
принципів в індивідуальному підході, крім того, формує інший, гене-
тичний погляд на психічні структури, що нас цікавитимуть. Треба 
врахувати, що вони не існують як стаціонарні і незмінні. Натомість 
мають своє минуле, справжнє і майбутнє. При цьому, і в минулому, і в 
майбутньому, ці структури розвивалися (і розвиватимуться) за специ-
фічними законами, які мають бути дійсним підґрунтям індивідуального 
підходу. Мова, як бачимо, йде про те, що здійснення індивідуального 
підходу можливе лише з використанням положень і закономірностей 
генетичної психології (принаймні, в тому її розумінні, що склалося в 
школі С.Д.Максименка [165]). 

Таке розуміння психологічного предмету індивідуального підходу 
відповідає, також, положенню Г.С.Костюка, який відносно розвитку 
індивідуальних способів учіння, писав, що надбанням розумового роз-
витку учня стають лише ті навчальні здобутки, які узагальнюються, 
поширюються на всю сукупність його індивідуального досвіду [227]. 

Таким чином, поєднання в аналізі вікового та індивідуального 
факторів, дозволяє, по-перше, відмовитись від пасивної традиції у тлу-
маченні індивідуального підходу до навчання (ця позиція репрезенто-
вана в терміні „врахування”), і розглянути цей процес як активне 
сприяння педагогом розвиткові індивідуальності учня. По-друге, гене-
тичний аналіз дозволяє вставити в кожному віковому періоді змістовні 
„одиниці”, які мають стати предметом реалізації індивідуального під-
ходу. Розглянемо це на прикладах. В молодшому шкільному віці цент-
ральна лінія психічного розвитку проходить через учбову діяльність, 
яка є провідною. Виконання її призводить до появи центральних 
психічних новоутворень: довільності психічних процесів, внутрішнього 
плану дій, рефлексії, основ теоретичного мислення. Але це не означає, 
що в цьому віці розвиваються лише пізнавальні процеси, розумові 
здібності та операційні компоненти учіння. Учбову діяльність виконує 
учень як цілісна і індивідуально неповторна особистість. Отже, особис-
тість, перш за все і розвивається: вся її структура і динаміка вибудо-
вуються в цьому віці так, що основні прагнення, бажання, переживання 
пов’язуються саме з учінням. Воно являє собою в особистості молод-
шого школяра те, що Л.І.Божович влучно назвала афективним центром, 
або „ключовим переживанням” [61]. Якщо додати до цього те, що 
молодший шкільний вік не лише є окремим і самоцінним періодом 
дитинства, а й підготовки до наступних періодів, можна виокремити 
найсуттєвіші цілісні психологічні показники („одиниці”), які, з одного 
боку, мають бути основними психологічними індикаторами „прохо-
дження” дитиною цього періоду, а з іншого – предметом педагогічного 
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впливу, тобто предметом спеціального розвитку. Цими одиницями, на 
наш погляд, є: 

1/ міра суб’єктності учіння (тобто те, наскільки учень є суб’єктом 
учбової діяльності – свідомим, відповідальним, самостійним її 
виконавцем); 

2/ розвиток способів учіння; 
3/ особливості переживання, пов’язані з успішністю виконання 

учбової діяльності. 
Ці одиниці, як видно, містять в собі в специфічному вигляді всю 

сукупність психічних проявів дитини. З іншого боку, в них зосереджено 
минуле, сучасне і майбутнє особистості. В кожній дитині вказані вікові 
особливості репрезентуються у вигляді своїх індивідуальних варіантів, 
яких може бути безліч, але зберігається закономірність: одиниці зали-
шаються таки одиницям, а психологічна специфіка індивідуальності 
„забарвлюється” афективним центром, притаманним всьому вікові. 
(Зрозуміло, що цей афективний центр являє собою щось схоже на 
домінанту О.О.Ухтомського, групуючи навколо себе всі сутнісні пере-
живання, зумовлюючи їхній рух). Так, істотним показником є ступінь 
суб’єктності учбової діяльності, оскільки з цим, в широкому смислі, 
взагалі пов’язаний майбутній спосіб існування людини як суб’єкта 
діяльності. Г.І.Цукерман вважає, що „ядром, серцем суб’єктності в 
учбовій діяльності є пошук нових способів дій в ситуації, коли старий 
спосіб не працює, а вирішення нової задачі вже достатньо вмотивоване” 
[492, 4]. Тож бути суб’єктом учіння означає бути джерелом активності, 
автором власного руху і відповідальним за нього. Зрозуміло, що цей 
показник з такими психологічними компонентами, як потреби, мотиви, 
атрибуція відповідальності [492, 310]. В своєму дослідженні Г.І.Цукер-
ман вивчала ступінь суб’єктності учбової діяльності школярів за такими 
показниками: „активність в дискусії”, „вправність”, „пошукова актив-
ність”. Фактично, вона отримала індивідуальні варіанти суб’єктності в 
учінні. Вони й мають розглядатися предметом подальшого розвитку в 
процесі індивідуального підходу до учнів. Ми не будемо розглядати 
інші одиниці, оскільки головним було – викласти саму логіку підходу. 
Може виникнути враження, що ми збіднюємо індивідуальність, зовсім 
не зважаючи на такі важливі речі, як особливості характеру, темпера-
менту тощо, які, до того ж, традиційно домінували в роботах, присвя-
чених індивідуальному підходу до навчання. Однак, ці показники, як і 
багато інших (скажімо, когнітивні стилі), відіграють дуже важливу роль 
в самому процесі реалізації індивідуального підходу. Якщо виокремлені 
„одиниці” можуть бути досліджені в їхньому наявному стані і, далі, 
прорахована „зона найближчого розвитку” для них, то особливості 



 506

індивідуальної типології вплітаються в сама процес розвитку, задаючи 
його специфіку. Це, іншими словами, те, що відповідає на питання „як 
саме буде реалізований індивідуальний підхід?” Крім того, вони, ці 
фактори, теж розвиватимуться, адже, скажімо, розвиток суб’єктності 
учбової діяльності обов’язково „потягне за собою” формування таких 
рис характеру як цілеспрямованість, відкритість, гнучкість і відпо-
відальність. 

При переході дитини до підліткового віку змінюється характер 
розвитку, а отже має змінюватися і організація індивідуального підходу. 
(До речі, останнє ніде акцентовано не розглядалося). Залишається не-
змінною сутнісна модель підходу, але змінюються акценти й напрямки, 
оскільки центральна лінія розвитку підлітка пролягає поза учбовою 
діяльністю. Звичайно, учіння залишається дуже важливим, і „одиниці”, 
виокремлені нами для молодших школярів, не втрачають свого зна-
чення. Проте, особистість підлітка набуває іншого афективного центру, 
що лежить тепер в просторі спілкування. Те, що це саме так, видно й без 
спеціальних досліджень, адже доволі часто доводиться спостерігати, що 
виховні зусилля батьків і вчителів продовжують „обертатися” навколо 
учіння як уявного центру особистісного життя підлітка. І вони 
виявляються марними та такими, що провокують конфлікти саме через 
те, що підлітка, образно кажучи, там вже нема. Ми схильні розглядати 
це як порушення саме індивідуального підходу і, до речі, порушення 
важливішого гострішого ніж неврахування особливостей характеру чи 
якихось інших. Говорячи взагалі, вчитель, що реалізує індивідуальний 
підхід до навчання підлітків, має розвивати в учбовій діяльності 
індивідуальний стиль спілкування, індивідуальну специфіку почуття 
дорослості та самосвідомість як центральну структуру яка завершує 
конфігурацію індивідуальності в цілому. Чи може досягти цих цілей 
вчитель, який, наприклад, викладає в класі біологію чи історію (взагалі, 
будь-який предмет)? Відповідь має бути однозначною – „так”. І немає 
нічого страшного в тому, що різні вчителі будуть робити це по-різному. 
Навпаки, це слід розглядати як додатковий позитивний фактор саме 
індивідуального підходу. Робити це треба, здійснюючи розвиток тих 
параметрів-одиниць, що виявлені для учбової діяльності молодших 
школярів, але додавши ще один параметр, а саме – індивідуальний 
стиль спілкування. І головне, пам’ятати, що складає афективний центр 
особистості підлітка. 

Зовсім по-іншому виглядає проблема реалізації індивідуального 
підходу у навчанні старшокласників, знову-таки, в зв’язку зі зміною 
центральної лінії розвитку. Проте, це – тема окремого розділу. 



 507

В цілому відзначимо, що розуміння реалізації індивідуального 
підходу через розвиток окремих сутнісних психологічних структур 
(„одиниць”) ґрунтується на уявленні культурно-історичної теорії про те, 
що розвиток психіки означає не стільки визрівання і формування 
окремих, не пов’язаних між собою психологічних структур, скільки 
утворення нових зв’язків між ними. Одиниця й є саме тією структурою, 
що породжує чисельні зв’язки, а оскільки вони ще й специфічні для 
кожної особистості – маємо саме розвиток індивідуальності. 

Здійснення індивідуального підходу у навчанні має ґрунтуватися 
на знаннях про індивідуальні особливості психічного розвитку учня. 
Виходячи з принципів генетичної психології, необхідно дослідити 
походження, становлення та змоделювати майбутнє тієї психічної 
структури, яка підлягає розвитку в процесі індивідуального підходу. 
Лише таке знання дасть можливість зрозуміти ступінь і спосіб реалізації 
педагогічного впливу [281]. Тут дуже серйозною є проблема методів 
дослідження. Цілком справедливим є зауваження Д.Б.Ельконіна, що 
така мета не може бути досягнута за допомогою „зрізових” методик, 
бесіди та експериментально-генетичних процедур. Вона вимагає засто-
сування особливого, „клінічного” методу, який в вітчизняній віковій 
психології використовується дуже рідко. Ми виходимо з розуміння клі-
нічного методу, яке дає Д.Б.Ельконін: „Під „клінічним” дослідженням, – 
пише він, – ми розуміємо систематичне й детальне вивчення одних і тих 
же самих дітей протягом всього вікового періоду з фіксуванням їхньої 
поведінки, діяльності та взаємовідносин з оточуючими в основних 
сферах життя” [518, 260]. Природно, що при цьому вивчаються і умови 
життя дитини, і історія її виховання. Разом з тим, для того, щоб 
отримані дані були доказовими, необхідно вивчити якомога більше 
індивідуальних варіантів розвитку. Тож метод модифікується у 
порівняльно-клінічний. Зазначимо, що використання даного методу, 
привело нас до висновку, що він не може бути використаний ефективно 
вчителями. Отже, ми вважаємо, що проблема реалізації індивідуального 
підходу до навчання належить до таких, які можуть бути вирішені лише 
спільними зусиллями вчителів та практичних психологів освіти. Справа 
ще й в тім, що вчитель не може і не повинен вирішувати суто психо-
логічних (корекційних чи розвивальних) завдань. І не тому лише, що він 
професійно не готовий до цього. Суттєвим є те, що хоча, навчання і 
розвиток дуже пов'язані між собою, все ж це є два принципово різні 
процеси. Навчання впливає на розвиток, але вплив цей вельми неодно-
значний і, як зазначав Виготський, один крок у навчанні може означати 
сто кроків у розвитку або навпаки. Тек саме мав на увазі і Г.С.Костюк, 
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коли писав про „психологію у власних межах”. Отже, вчитель і не 
повинен вирішувати психологічні завдання. Проблема реалізації інди-
відуального підходу передбачає наявність професійно-психологічної 
„ланки”, якою є шкільний психолог. Його рекомендації мають реалізо-
вуватися вчителем в двох напрямах, які відзначав С.Д.Максименко. З 
одного боку, це „організація в індивідуальній чи груповій роботі з 
учнями послідовних і результативних для їхнього навчання й розвитку 
педагогічних впливів, а з іншого – побудова навчального матеріалу та 
методики класного навчання у таких формах, які найкращою мірою 
сприяли б максимальному розкриттю здібностей учнів” [281, 59]. 

Перший шлях пов’язаний з такими явищами як „зона найближчого 
розвитку” та індивідуальні норми оцінювання. На кожному етапі 
розвитку, кожен учень має ті психічні особливості, які вже склалися, і 
він легко їх використовує в самостійній діяльності. Наприклад, існують 
індивідуально-специфічні способи учіння, які дозволяють школяреві з 
тою чи іншою мірою успішності виконувати завдання. Разом з тим, 
„клінічне” вивчення може показати, що можливий подальший індивіду-
альний розвиток в смислі оволодіння принципово новими способами 
учіння. Але вони знаходяться в „зоні найближчого розвитку”, тобто для 
володіння ними учневі потрібна допомога вчителя. Якщо вчителеві 
відомо, які саме ці нові способи у даного учня, яка допомога та в якій 
мірі потрібна, він легко зможе реалізувати педагогічний вплив. Тим 
самим, ця індивідуальна „зона найближчого розвитку” розшириться, і 
це є сутністю розвитку як такого. 

Інше питання – індивідуальні норми оцінювання. Переживання 
успішності учіння завжди дуже індивідуальне, оскільки лише сам учень 
знає, які зусилля витрачені і що довелося зробити, щоб виконати зав-
дання. Але оцінюються його зусилля найчастіше не в просторі індиві-
дуальних норм, а з точки зору соціальної (відповідність виконаного 
існуючому нормативу) чи колективної (порівняння результату з іншими 
учнями класу). Тут виникає протиріччя, особливо болісне для учнів, 
яким вчитися важко. Це протиріччя може бути й рушійною силою 
індивідуального розвитку, за умови знання вчителем дійсних можли-
востей, недоліків та компенсаторних механізмів в учбовій діяльності 
кожного школяра. 

В цілому, слід зазначити, що викладений тут погляд на психо-
логічні питання реалізації індивідуального підходу у навчанні, 
розробляється і уточнюється в експериментальному дослідженні. 
Результати, що вже отримані, засвідчують його перспективність. 
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6.6. Структурування внутрішнього світу особистості: 

психологічні проблеми виховання 
 
Виховання молодої людини являє собою найважливішу, але й 

найбільш проблематичну задачу шкільної освіти. В новітньому віт-
чизняному підручнику з педагогіки термін „виховання” не визначається, 
але дається визначення виховного процесу. „Процес виховання – сис-
тема виховних заходів, спрямованих на формування всебічно і 
гармонійно розвиненої особистості” [25, 218]. Тут, як бачимо, все є 
дуже загадковим. Якщо процес являє собою систему заходів, то чому 
він називається процесом? Що означає спрямованість заходів на фор-
мування всебічно і гармонійно розвиненої особистості? Адже спря-
мувати захід на формування особистості... Погодьтесь, тут навіть грама-
тично якось не виходить. Головне ж те, що виховання пояснюється 
через... виховання ж, а отже не пояснюється ніяк. Ми зупинилися на 
даному визначенні зовсім не тому, що воно вкрай невдале і навіть не 
тому, що воно характеризує сучасний стан педагогічної теорії вихо-
вання (книжка видана в 2000 році). Суттєвим є те, що воно – яскраво 
симптоматичне: педагогіка ніяк не може теоретично узагальнити над-
бання безлічі поколінь людства, кожне з яких, звичайно ж, виховувало 
дітей і робило це не так вже й погано, накопичивши дійсно безцінний 
досвід професійного і сімейного виховання. Звертає на себе увагу ще 
один важливий момент. Крізь загальну туманність, в наведеній думці 
ясно проглядає ідея досить жорсткого впливу на особистість. І саме цей 
момент відбиває загальну тенденцію розуміння виховання в педагогіці; 
чим новішу роботу ми беремо, тим яскравіше і чіткіше відбивається в 
ній оця ідея впливу, тиску, маніпуляції. Суб’єктність вихованця майже 
зникає, якийсь він стає зовсім індиферентний і нерозумний, і єдине, що 
йому дозволяється – опиратися розумному і благодатному тиску 
старших. Така тенденція означає серйозний відхід від укоріненого 
значення поняття „виховання”, а отже і від специфіки самого процесу. 
Етимологічно російське слово „воспитание” означає „вскармливание”, 
„взращивание”, і якщо мати на увазі певну переносність смислу тер-
мінів, все рівно, тут аж ніяк не акцентується жорсткий вплив. Мова 
швидше йде про деяку спільну діяльність дорослого і дитини, в процесі 
якої дорослий щось (досвід) передає дитині, а вона у власній активності 
це бере. Ще яскравіше це відбито в давньогрецькому терміні: „педагог – 
буквально, той, хто веде хлопчика”. Зверніть увагу: не керує, не формує, 
не впливає, а саме – веде (принаймні, вони йдуть разом). „Уточнення” 
цих понять в історії педагогіки відбувалося чомусь в бік підвищення 
жорсткості взаємовідносин і відмови дитині в суб’єктності. Досвід і 



 510

наукові праці історичних постатей (Я.Корчак, Ж.Ж.Руссо, В.О.Сухом-
линський і багато інших) якось не вплинули на теоретичну педагогіку, 
якщо мати на увазі сутнісні процеси. Звісно, це відбулося не з вини 
самої науки, а тому, що вона просто дуже чутливо й точно відбиває 
тенденції розвитку суспільства, яке дійсно стає все більш жорстким і 
маніпулятивним по відношенню до дітей. Великі ж педагоги завжди „не 
вписувалися” в магістральні напрями тоталітаризму і маніпулювання, і 
слава Богу, адже їхня спадщина говорить нам, що може бути й не так... 

Таким чином, перша проблема, з якою ми зустрічаємося, це 
визначеність особливостей виховання провідними тенденціями суспіль-
ного розвитку. Проблема ця досить складна і має багато вимірів. 
Розглянемо тут лише деякі основні змістовні протиріччя. 

Виховання не може відбуватися ізольовано від суспільства, і це є 
банальність і трюїзм. Адже зрозуміло, що сам вихователь є носієм 
основних цінностей і установок суспільства, не говорячи вже про 
батьків, інших людей, що оточують дитину, та й не лише людей. 

Разом з тим, цілком вірною є і протилежна думка: виховання, 
якщо воно хоче бути результативним, має відбуватися в особливих 
соціальних умовах, саме ізольованих від соціального загалу. Весь досвід 
людства свідчить, що воно вже дуже давно зрозуміло інтимність і 
глибоку проникненість процесу виховання. Адже педагогічні системи, 
крім всього іншого – захищають тендітні процеси, які відбуваються з 
дитиною, від дійсно існуючих доволі жорстких умов суспільства. 

Виходить антиномія – виховання не може відбуватися ізольовано 
від суспільних процесів, але, з іншого боку, воно не може бути резуль-
тативним без наявності особливої системи (особливого простору), яка 
мусить відокремлюватися від суспільства. Це антиномія проростає далі 
в проблему взаємовідносин школи (як основного виховного осередку) і 
суспільства. Звичайно, школа відображає, навіть, віддзеркалює суспіль-
ні явища, але було б величезною помилкою вважати, що це відобра-
ження має бути абсолютним, породжуючи тотожність. Щоб виховувати, 
школа має бути частково закритою від суспільства, мати свої особливі 
цінності, правила існування, власний уклад. І – вона має бути захи-
щеною і захищати від суспільства. Відкритість школи має бути, але не 
можна доводити її до абсурду, як це відбувається в наш час. В сучасній 
українській школі виховання як цілеспрямований професійний процес 
відсутнє, і головна причина тут зовсім не в кризових явищах суспіль-
ства. Руйнація старої системи виховання не просто максимально 
„відкрила” школу суспільству – вона її оголила і урівняла з житейською 
площиною, а це є найбільш згубним. Ми не говоримо зараз про те, якою 
була стара система виховання (відсталою, поганою, заполітизованою і 
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т.п.). Суть в тому, що вона була. І школа виховувала і захищала своїх 
вихованців, поступово і помірно готуючи їх до вельми непростого 
дорослого життя. Нехай вона це робила погано. Але зараз – не робить 
ніяк. Школа ні в якому разі не повинна бути таким собі „уламком” 
суспільства. Швидше, навпаки, вона має являти частково відокремлений 
полігон, де досліджуються і формуються глибинні, нові, неочікувані 
можливості особистості. І це дуже гарно розуміли всі великі педагоги. 
Адже чітко впадає в око, що вони не просто вдосконалювали той чи 
інший частковий освітній процес – вони будували школу, тобто, перш 
за все, систему виховання. Саме досвід великих підказує вирішення 
досліджуваної антиномії – найсуттєвіша особливість взаємодії суспіль-
ства і виховання полягає в тому, що останнє має бути опосередковане 
спеціально створеними педагогічними відносинами щодо дитини. Ці 
відносини лише частково визначаються суспільством, що й забезпечує 
взаємопроникнення. Головне ж в них є те, що вони не моделюють 
сучасний їм соціум, а в своїй сутності є відособленими і незалежними 
від нього. Більш того – вони мусять навіть входити з соціумом у 
протиріччя. Може здатися, що ця думка є небезпечною, оскільки її 
реалізація призведе до того, що молоді люди будуть дезадаптованими 
по відношенню до сучасних їм соціальних умов. Але це лише здається. І 
хоча на цю проблему, як на суттєву, спеціально звертав увагу відомий 
російський філософ А.С.Арсєньєв, ми дозволимо собі не згодитися, 
вважаючи протиріччя штучним. Історичний досвід вчить нас тому, що 
люди, виховані в гарно організованих і тим самим, захищених від 
прямого впливу соціуму системах, є не дезадаптованими, а такими, що 
рухають суспільство вперед. І хоча ще великий Гегель створив афоризм 
про те, що досвід історії вчить, що людей нічому не вчить досвід історії, 
іноді на цей досвід все ж слід зважати. 

Отже професійно організоване виховання особистості не може і не 
повинне бути відокремленим від суспільних процесів, але невідокрем-
леність ця має базуватися на опосередкованості цих двох процесів 
спеціально створеного виховною системою – школою. В різних 
культурах природа і значення цього опосередковування не співпадає. 
Так, за даними М.Мід, з точки зору специфіки впливу суспільства на 
процес виховання особистості, можна виокремити три типи культур – 
постфігуративну, конфігуративну і префігуративну [311]. Постфігура-
тивні культури відзначаються тим, що в них, за визначенням І.О.Зим-
ньої „дорослі не можуть уявити собі ніяких змін і тому передають своїм 
нащадкам лише почуття наступності життя, прожите дорослими – це 
схема майбутнього дня їхніх дітей” [180, 42]. Отже, ці культури є 
стабільними і інертними, в них дуже велику силу мають традиції, а 
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розвиток їх – повільний і послідовний. Значний консерватизм постфігу-
ративних культур різко зменшує важливість шкільного виховання, нато-
мість практично єдиним методом цього процесу виявляється насліду-
вання, тобто розвиток особистості дитини визначається настановами 
дорослих і способами їхнього життя, які наслідуються і проростають в 
особистість підростаючого покоління. Такі культури, за твердженням 
М.Мід, ґрунтуються на минулому і зберігаються через особливе 
відношення молоді до старих людей, які є втіленням постфігуративного 
суспільства. До постфігуративного типу належать не лише примітивні 
культури нашої планети, як це встановила М.Мід, але й багато сучасних 
країн та утворень внутрі країни (діаспори, секти тощо). Примітивні 
культури дійсно не потребують спеціально організованої і відносно 
ізольованої від суспільства системи виховання, але не через свою 
спрощеність, а через свою ізольованість: спільнота сама ізольована від 
впливів більш широкого соціального загалу, отже – ізолювати і 
захищати систему виховання просто немає потреби. Більше того, не має 
потреби її створювати, адже все суспільство такого типу якраз і являє 
собою цю систему. Якщо виходити з того, що моральне становлення 
особистості завжди здійснюється шляхом засвоєння образу і вчинків 
іншої людини, яка є на цей час моральним еталоном, стає зрозумілим 
чітка й послідовно-консервативна наступність постфігуративного 
суспільства. Адже моральними еталонами там завжди є старші члени 
цього суспільства. Найсуттєвішими особливостями постфігуративних 
культур, згідно М.Мід, є „відсутність сумнівів і усвідомленості”, що є 
підгрунттям її живучості. Взагалі, „уявна стабільність і почуття 
незмінної наступності, характерні для цих культур, і були закладені в 
моделі культури як такої” [311, 335]. З іншого боку, постфігуративні 
культури, безумовно, стримують розвиток індивідів, що до них входять, 
і особливо – розвиток індивідуальних проявів своєрідності і неповтор-
ності кожної особистості. Це призводить до конфліктності, невротич-
ності і, кінець кінцем, виростає в суттєве протиріччя, що розв’язується 
появою нового типу культури – конфігуративної. „Це культура в котрій 
переважаючою моделлю поведінки для людей, що належать даному 
суспільству, виявляється поведінка їхніх сучасників” [311, 342]. І хоча 
цей тип культури містить в собі залишки постфігуративності в плані 
наслідування старшим в нормах поведінки, він вимагає спеціальної 
виховної системи, оскільки в смислі ідеалів, цінностей і інших 
„високих” проявів самі по собі старші еталонами вже не є. Крім того, 
необхідність цієї системи викликана й тим, що конфігуративні сус-
пільства є більш відкритими, але, водночас, і більш жорсткими та 
невизначеними у ставленні до дітей, ніж постфігуративні. Власне, 
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конфігуративність ми спостерігаємо зараз в країнах Заходу, вона була 
притаманна і Радянському Союзу. Відповідною тут є і система 
виховання. Проте, іноді виникають кризові явища в конфігуративних 
суспільствах, коли вони, образно кажучи, залишаються без своїх 
авторитетних дідусів і бабусь (тобто, коли досвід старших поколінь 
повністю й жорстко дискредитується і відштовхується). М.Мід описує 
це так: „Ця криза може виникнути різними шляхами: як наслідок ката-
строфи, що знищує майже все населення, а особливо старших, що 
грають найсуттєвішу роль в керівництві даним суспільством; в резуль-
таті розвитку нових форм техніки, що невідомі старшим, ... в результаті 
звернення в нову віру, коли новозвернені старші намагаються виховати 
своїх дітей в дусі нових ідеалів, не усвідомлених нами самими ні в 
дитячому, ні в юнацькому віці, або ж як підсумок заходів, свідомо 
здійснених якою-небудь революцією, яка стверджує себе введенням 
нових і інших стилів життя для молоді” [180, 43]. Чи не про сучасну 
Україну це написано? 

М.Мід вважає, що подібна криза повинна народити новий тип 
культури – префігуративну, „де дорослі вчаться також у своїх дітей”. Це 
– культура, в якій домінуючим є не минуле, а майбутнє, і в ній вста-
новлюються принципово нові системи взаємовідносин між поколін-
нями. Але повернімось до нашого суспільства. Якщо використовувати 
терміни і термінологію М.Мід (а вони цього заслуговують), слід 
говорити про майже повну руйнацію постфігуративності і глибоку 
кризу конфігуративності. Дійсно, абсолютна більшість старших втрача-
ють виховний авторитет (моральну еталонність) через свою некомпе-
тентність і неспроможність реалізувати себе в новій системі взаємовід-
носин (яку, правду кажучи, системою назвати можна лише з дуже 
великою умовністю). Звернення офіційної педагогіки, як до еталону, до 
далекого минулого нашої країни виявляється дуже сумнівним і 
малоефективним, перш за все через те, що ідеали, які там знаходимо, 
ніколи не були близькими і важливими самим вихователям. Отже, вони 
не можуть їх трансформувати молоді. Здавалося б, саме професійне 
виховання як система (відносно закрита і абсолютно захищена) повинне 
грати домінуючу роль в розвитку молоді такої країни, але воно не грає 
тієї ролі, тому що теж зруйноване. Який тут може бути вихід? Звісно, 
треба чекати, коли молоді самі себе виховають і прийде... префігу-
ративне суспільство. Але ми знаємо, що самі себе молоді не виховають 
ніколи, тож все-таки в цій ситуації найголовніше і найважливіше має 
зробити школа. Є, принаймні, три серйозні підґрунтя, на яких можна 
будувати нову систему нового виховання. Це, по-перше, простір 
загально-людських цінностей і інтимно-особистісного спілкування. По-
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друге, створення і управління дитячими й молодіжними організаціями, 
і, нарешті, по-третє, створення системи дійсно професійного виховання 
з усвідомленням і оволодінням його цілями, принципами і методами. 
Розглянемо далі ці шляхи. 

Відомо, що моральне становлення особистості являє собою інтері-
оризацію нею моральних норм і цінностей суспільства. В найбільш 
поширеній і авторитетній концепції морального розвитку Л.Колберга 
виділяється шість стадій морального розвитку, які складають три його 
рівні: 1-й – доконвенційний (де норми – це дещо зовнішнє для людини, і 
вона їх виконує лише під тиском авторитету або ж через страх 
покарання); 2-й – конвенційний (де „конвенція” – підтримання норм, 
бажання відповідати стереотипам, які прийняті в суспільстві, підтри-
мувати відношення довіри, поваги та лояльності); 3-й – постконвен-
ційний (котрого, за даними Колберга, досягає меншість дорослих і лише 
після 20 років, і на якому слідування нормам визначається внутрішнім 
законом, тобто совістю). Таким чином, слідування вищим етичним 
законам є вищою стадією розвитку моральності [за 100]. Людина, що 
досягає цієї стадії діє за принципами справедливості і рівності, входячи, 
навіть, у протистояння з офіційними нормами і законами, якщо вони 
суперечать загальнолюдським принципам співіснування. В стабільному 
(постфігуративному) суспільстві „проходження” вказаних стадій відбу-
вається в процесі соціалізації і виховання, як специфічний процес при 
цьому майже не потрібне. 3 іншого боку, зрозуміло й те, чому меншість 
людей піднімається на вищий рівень морального розвитку, адже ста-
більне суспільство завжди є доволі конформним. Зовсім інші процеси 
спостерігаємо в кризових суспільствах. Так, за даними М.І.Воловикової, 
отриманих на сучасній російській вибірці [100], абсолютна більшість 
молодих людей не те що не орієнтується в своїх вчинках на сучасні 
громадські і юридичні норми, але й не знають про них. А ті, про які їм 
відомо, більшість вважає такими, що „заважають нормальному люд-
ському життю”. М.І.Воловикова зазначає: „При руйнації практично всіх 
інституцій, які зазвичай підтримують звичний порядок речей, кожна 
конкретна особистість втрачає захист і опиняється сам на сам з пробле-
мою морального вибору” [100, 236]. Вибір цей полягає буквально між 
ствердженням повноцінного життя і тим згубним шляхом, що, кінець 
кінцем, веде людину до моральної деградації та спустошеності. 
Важливість цього моменту в житті особистості підкреслював свого часу 
Е.Фромм, описуючи так звані непродуктивні і продуктивні типи осо-
бистості („типи характеру” – в термінології Фромма), притаманні су-
часному ринковому суспільству. Серед непродуктивних відзначаються 
рецептивні, експлуатуючі, накопичуючі та ринкові типи [за 490]. 
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Рецептивні типи є відверто залежними і пасивними, оскільки 
переконані в тому, що джерело всього важливого в житті знаходиться 
поза ними. Вони не здатні робити будь-що без сторонньої допомоги і 
зберігають позицію залежного і пасивного очікування. Неуспішність, 
яка цілком слушно супроводжує таку позицію, ще поглиблює відчуття 
залежності і може спричинити невротичність або спалахи реактивної 
агресивності, коли поведінка стає абсолютно аморальною. 

Експлуатуючі типи спрямовані на подавлення і оволодіння 
іншими людьми як своєю власністю. Основне призначення іншого, з 
точки зору такої особистості, полягає в тому, щоб задовольняти її 
численні потреби (матеріальні, естетичні, сексуальні тощо). Відмова 
іншим в суб'єктності і самоцінності призводить до безконтрольності 
поведінки і швидкої деградації представників даного типу. 

Накопичуючі типи спрямовують свою активність на придбання і 
утримання матеріальних, моральних і естетичних цінностей, які їх 
цікавлять виключно як речі, що належать їм (Гоголівський Плюшкін, 
Скупий Лицар у Пушкіна). Навіть любовні стосунки вони колекціо-
нують і отримують найбільшу насолоду не від особистісного контакту, і 
не від сексуальної насолоди, а від думки, що це є їхнє надбання. Люди 
цього типу, зазвичай, дуже консервативні, некомунікабельні і некреа-
тивні. Вони бояться змін і, як пише Фромм, „живуть більше минулим”. 

Ринкові типи або люди-маніпулятори виходять з переконання, що 
особистість (в тому числі і їхня власна) являє собою і має розглядатися 
виключно як товар, котрий можна (і треба!) продати або вигідно обмі-
няти. Ключовими тут є слово „виключно”. Таких людей дуже турбує 
зовнішня привабливість (товарність продукту), вони не обтяжені 
моральними обмеженнями і переживаннями. Завжди готові до купівлі-
продажу будь-чого і будь-кого. Такі речі як дружба і любов не існують 
для цих людей, а їхні вчинки визначаються виключно розрахунком. 

Звичайно, типологія Фромма (як і будь-яка типологія взагалі) є 
неповною і тенденційною. Важливо, що вона все ж відбиває існуючі 
явища. Особливо ж нас цікавить те, що об'єднує всіх „представників” 
непродуктивної орієнтації, і як вона виникає у особистості. Об'єдну-
ючим моментом тут є, безумовно, відмова людини від рефлексивного 
пошуку моральних підвалин існування. Оскільки ж потреба в мораль-
ному еталоні є завжди і має характер екзистенціальної потреби, вона 
кінець кінцем задовольняється з однією мало помітною, але фундамен-
тально важливою поправкою – еталон, що обирається, насправді, не є 
моральним. Зовнішня успішність і привабливість стає для дитини по-
справжньому еталонною, а дійсні морально-психологічні колізії не 
помічаються, як не помічається їхня відсутність і моральна порожнеча 
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особистості – еталону. Орієнтація на зовнішнє і поверхове – легка і 
„надійна” справа. Без спеціально-організованої професійно-педагогічної 
діяльності ця орієнтація буде домінуюча і породить непродуктивне 
спрямування особистості. І зовсім неважливо – яке саме. Звісно, ні 
вчитель, з його зовнішньо-убогим існуванням, ні зовнішньо-неуспішні і 
дезорієнтовані батьки, ні літературні герої без спеціальної педагогічної 
роботи, самі по собі, не стануть еталонними для дитини. Навпаки, їм 
буде чинитися опір. Таким чином, в суспільстві кризовому, необхідність 
виховання зростає принципово. При цьому, підкреслимо ще раз, 
необхідна саме система виховання, яка частково відокремлювала б і 
захищала дитину від, в цілому, вкрай непродуктивного суспільства. 
Тоді можливим стає розвиток продуктивної особистості. За Фроммом, у 
таких людей вільно виявляються здібності до логічного мислення, 
любові і праці. Завдяки продуктивному мисленню, люди взнають, хто 
вони є насправді і тому звільняються від численних помилок і непро-
дуктивно-невротичних оман. Сила продуктивної любові дає можливість 
людям відкрито любити інших, життя, власну планету. Продуктивна 
праця забезпечує можливість виробництва речей, необхідних для життя, 
завдяки творчому самовираженню. Результатом реалізації перерахова-
них процесів є, за Фроммом, цілісна і зріла особистість. 

Ми вже неодноразово підкреслювали, що в суспільстві, розвале-
ному кризою, можливість розвитку продуктивної особистості зумовлю-
ється виключно завдяки процесу виховання, оскільки соціалізація 
працює тут на непродуктивність. Але який же центральний механізм 
розвитку має зіграти при цьому вирішальну роль? На думку С.Л.Рубін-
штейна, силою і основною умовою розвитку гуманної (продуктивної) 
особистості в таких складних умовах є любов, як „ствердження буття 
іншої людини, як онтологічно стверджуюча сила слів – як гарно, що Ви є 
на світі” [403, 79]. Таке переживання виникає через „включення” усві-
домлення в постійний плин поточного непродуктивного буття. „Свідо-
мість виступає тут як розрив, як вихід з повної поглибленості 
безпосереднім процесом життя для вироблення відповідного відношення 
до нього, зайняття позиції над ним, поза ним для судження про нього. З 
цього моменту, власне, і постає проблема відповідальності людини в 
моральному плані, відповідальності за все зроблене і упущене” [403, 79]. 

Свідомість тут означає відновлення вихідної єдності з іншими 
людьми, яка могла порушитися непродуктивними й деструктивними 
соціальними процесами. Підсумком такого усвідомлення С.Л.Рубін-
штейн вважає ствердження даною особистістю буття і цінності кожної 
конкретної людини. Власне, це й є ідеалом вихованості, оскільки при 
такому ставленні, вже незалежно від суспільних сил (хай і максимально 
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деструктивних) людина не зможе бути здатною до аморального, зло-
чинного вчинку. Ретельне знайомство з роботою С.Л.Рубінштейна 
„Людина і світ” дозволяє концептуалізувати його погляди, визначити 
основні проблеми і напрямки морального становлення і виховання 
людини в проблематично-кризовому суспільстві. Наведемо ці думки, 
опираючись на працю Рубінштейна та роботу М.І.Воловикової. 

Зазвичай, засвоєння моральних норм, передання їх від покоління 
до покоління відбувається шляхом наслідування зразків поведінки 
найближчого оточення. Цей процес має природній і мало усвідомлю-
ваний характер (соціалізація). 

При порушенні стабільного укладу життя порушуються перш за 
все механізми передачі норм шляхом наслідування молодшого 
покоління старшому. 

Виховання в цьому випадку має на меті „пробудження” усвідом-
лення у дитини. Свідомість дозволить особистості вийти за межі наяв-
ної ситуації і самій стати суб’єктом моральної відповідальності. Для 
цього виховання має здійснюватися професійно і в спеціальній системі. 

Результатом роботи „пробудженої” свідомості є поновлення 
єдності даного конкретного „Я” з іншими „Я”, оскільки категорія „Я” 
має універсальний характер. 

Основним етичним законом існування (і виховання) є любов як 
ствердження буття іншої людини. „Інші люди і їхні діяльності, – 
зазначає С.Л.Рубінштейн, – виступають як фокуси або центри, навколо 
яких організовується „світ” людини” [403, 70]. 

Здійснення такого шляху виховання можливе, якщо, як вважав 
Рубінштейн, центральним способом його буде особливий моральний 
вчинок (ми повернемося до цього пізніше). 

Таким чином, саме зараз, саме „завдяки” кризовим явищам сус-
пільства, виховання не просто потрібне, але є єдиним шляхом збере-
ження продуктивності, людяності і гуманізму в сучасному і майбут-
ньому. Ми бачимо й конкретний шлях цього здійснення. 

Виховання не може обмежуватися впливом на особистість дитини, 
воно має означати вплив і на її оточення. Широкий соціальний контекст 
життя (рівень макровідносин) не підпорядковується і не може підпоряд-
ковуватися вихованню. Тому воно мусить зосереджуватися на мікро-
рівні, тобто – на безпосередніх взаємостосунках дитини з оточуючими 
людьми. Особливо важливою в цьому плані є проблема формування 
дитячих організацій. Психологічно зрозуміло і не викликає жодних сум-
нівів те, що будь-який спеціальний вплив з боку дорослих, в яких би 
формах він не відбувався, діти сприймають як тиск і опираються йому. 
В той же час виховний вплив, опосередкований через дитячу органі-
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зацію, зазвичай не викликає такого опору, оскільки не сприймається 
вже як сторонній і зайвий. В іншого боку, численні дослідження 
засвідчують наявність особливого і природного світу дітей (дитяча, 
молодіжна субкультура), в котрих існують власні правила і норми, і в 
яких діти почуваються вільно і захищено. Відкритість особистості в 
таких просторах значно зростає, а отже зростає і ефективність впливу. 
Разом з тим, самі по собі, ці субкультури не здатні створювати і форму-
вати важливі суспільно-корисні цінності, і тому їхній виховний ефект 
надзвичайно низький. 

Відсутність дитячих і молодіжних організацій слід вважати одним 
з найбільших недоліків сучасного суспільства. Особливо суттєвим є те, 
що в умовах кризи, невизначеності і по-справжньому руйнівних впливів 
соціуму на дитину, організація мала б бути тим осередком, що захищав 
би, пом’якшував і структурував вплив суспільства. Особливо важли-
вими показниками організації стосовно проблем виховання є наявність 
спільної мети, структурованість стосунків і особливий психологічний 
клімат. 

Єдина мета організації є, в той же час, метою кожного її члена. 
Вона визначає особистісні цілі і, взагалі, життєвий рух індивіда. Від-
носно дитячих організацій, слід підкреслити, що групова мета, її 
переживання є першим і мало не єдиним досвідом упорядковування 
власної активності, підпорядковування своїх бажань і прагнень 
інтересам інших людей, групи в цілому. Звісно, організація не повинна 
тиснути і пригнічувати окремих своїх членів, а, навпаки, надавати їм 
умови інтенсивного і індивідуально-специфічного розвитку. Ми гово-
римо тут про організацію вільних і незалежних особистостей, але... все 
ж – організацію. Складна діалектика взаємовідносин власного розвитку 
і відповідальності перед групою стає часто не повною мірою усвідом-
леним і раціоналізованим, але міцним і надійним досвідом життя 
дитини чи юнака. Соціально-психологічні дані засвідчують, що члени 
активних груп-організацій зазвичай у високій ступені гордяться своїми 
досягненнями і сильніше вірять у власні можливості впливати на події 
життя. У таких людей рано виникає особлива властивість особистості – 
колективна ефективність, яка гарантує, що вони будуть мобілізовувати 
власні зусилля і можливості, щоб подолати зовнішні перешкоди і 
добитися бажаних змін. Ті ж, хто не має даної властивості, зазвичай, 
швидко припиняють спроби самореалізуватися: схиляються до пасивної 
(рецептивної) позиції. Отже, колективна ефективність, яка формується в 
упорядкованій групі – організації перетворюється на самоефективність 
– важливу й конче потрібну якість особистості, сутністю якої є почуття 
компетентності та самодостатності. Таким чином, в організованих 
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групах складаються дуже гарні умови для формування соціального Я 
індивіду. 

 В групах-організаціях формується особлива і специфічна пове-
дінка дитини, завдяки груповим нормам і складному взаємовідношенню 
„групова роль – очікування – статус”. Формування групової поведінки і 
ролей ніяк не можна ігнорувати в вихованні, адже в психології добре 
відомо, що і поведінка, і роль за певних умов „проростають” в риси 
особистості, ось чому, в нашому суспільстві дитячі організації не 
повинні бути простим „зрізом”, схематизованою моделлю суспільства. 
Навпаки, в них має формуватися та поведінка (отже, ті риси), яка потім 
зможе таки подолати кризу і невизначеність соціуму. 

Таким чином, процес виховання у площині проблем дитячих і 
юнацьких організацій має бути спрямованим на формування соціаль-
ного Я, поведінки і ролей, які є цінними не з точки зору сучасності, а з 
загально-людських позицій. 

Переходячи до аналізу виховання як особливого педагогічного 
процесу, ми мусимо на початку відзначити, що воно практично ніколи 
не було в нашій країні професійним у повному і точному розумінні 
цього слова. Навіть посади такої в школі, як правило, немає. Виходить 
якийсь парадокс: з одного боку загальнозрозумілим і прийнятим є те, 
що головною функцією педагогічної системи є саме виховання, а в той 
же час, цей найскладніший і найінтимніший процес здійснюється вчи-
телем-предметником ніби... додатково. І це відбувається зовсім не тому, 
що державі, як це прийнято вважати, шкода грошей на оплату праці 
вихователям. Як свідчить досвід шкіл нового типу, в яких нерідко такі 
посади є і гарно оплачуються, проблема полягає в невизначеності самих 
професійних обов’язків. Що конкретно має робити вихователь? Це 
питання стоїть дуже гостро, але відповідь поки що дуже далеко. Так 
відбувається, на нашу думку, через те, що невизначеними залишаються 
фундаментальні процеси самого виховання. Ясно тільки, що виховання 
за своєю природою – це вплив. Але це й усе, що ясно. Що являє собою 
цей вплив, як він має співвідноситися з процесом розвитку, які методи 
слід застосовувати – все це поки що висвітлюється на рівні закликів, 
лозунгів і схоластичних схем. Отже, залишається вельми актуальною 
давня думка К.Д.Ушинського: „Ніхто, звісно, не сумнівається, що 
виховання є діяльність свідома, у всякому разі, з боку вихователя, але 
свідомою діяльністю може бути названа лише та, в котрій ми визначили 
мету, взнали матеріал, з яким ми повинні мати справу, осмислили, 
випробували і обрали засоби, що необхідні для досягнення усвідомленої 
нами мети. Діяльність, що не виконує цих умов навіть і у відношенні 
матеріальних потреб наших, не заслуговує назви людської діяльності, 
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тим більше там, де мова йде про моральний і розумовий розвиток 
людини. Але щоб свідомо обрати засоби досягнення мети виховання і 
бути певним щодо цих засобів – треба спочатку познайомитись з ними” 
[463, 21]. Центральним стратегічним моментом, що відкриває можли-
вість розуміння сутності виховання є співвідношення виховання і роз-
витку особистості. Як і завжди, коли мова йде про складні і багато-
планові явища, існує багато різних поглядів на дану проблему, в тому 
числі і принципово протилежних. Ретельний аналіз їх ми можемо не 
проводити, оскільки вже занадто багато є відповідних аналітичних 
робіт. Тим більше, що дійсне розуміння визначається, насправді, чіт-
кістю позиції щодо понять „виховання” і „розвиток особистості”. Якщо 
не розширювати до абсурду поняття „виховання”, а визначитися з тим, 
що вживаючи цей термін, ми говоримо виключно про спеціально 
організований професійно-педагогічний вплив на особистість дитини – 
простір проблеми окреслюється і вона стає більш зрозумілою і конкрет-
ною. Адже всі інші, усвідомлені і неусвідомлені впливи (а їх – безліч), 
без яких дитина ніколи не стане особистістю і не буде розвиватися, до 
виховання ми не відносимо. Таке звуження поняття, нам здається, має 
сенс, адже в іншому випадку термін „розмивається” і втрачається сама 
сутність явища. Стосовно поняття „розвиток особистості” ми вже виз-
начилися раніше і читач, маємо надію, зрозумів, яку дійсну конкретику 
ми вбачаємо за цим поняттям∗. Тепер описати взаємовідносини вихо-
вання і розвитку не так вже й складно. Звернімось до думок С.Л.Рубін-
штейна, який найкраще, на нашу думку, зрозумів цей зв’язок. Для 
нашого аналізу важливо й те, що С.Л.Рубінштейн розумів виховання 
саме у власному, вузькому смислі. Розмірковуючи над роботою 
К.Д.Ушинського, С.Л.Рубінштейн відзначає центральну ідею: „саму 
природу людини він (Ушинський – авт.) правильно осягнув як обу-
мовлену в своєму розвитку і становленні діяльністю виховання і 
навчання” [404, 184]. Ми бачимо, що взагалі-то і співвідношення 
ніякого немає – це єдиний процес, окремі частини якого обумовлюють 
одне одну. І цей процес, що дуже важливим має бути для педагогів, є 
нормальним і звичайним. „Для дитини, – пише Рубінштейн, – немає 
нічого більш природного, як розвиватися, формуватися, ставати тим, що 
вона є, в процесі виховання і навчання” [404, 183]. Таким чином, 

                                                 

 
∗
 Відзначимо, що педагогіці дійсно дуже шкодить невизначеність (штучне розширення) 

понять. Так, коли говорять „виховує людину все”, „виховує саме життя” і т. ін. – тут дійсно 

не можна зрозуміти, що, власне, мається на увазі. Швидше за все, мова йде про соціалізацію, 

а не про дійсне виховання. Але ж це – речі дуже різні. Саме так процес нівелюється і ніби 

розчинається в плині інших, подібних, але зовсім не тотожних процесів. Поняття спусто-

шується і перетворюється в те, що Гегель геніально назвав пустою („лихою”) абстракцією. 
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загальне рішення досліджуваного питання „полягає в визнанні прин-
ципової єдності розвитку і виховання” [404, 191]. Рубінштейн зазначає 
далі, що кожна дитина являє собою істоту що розвивається, і всі 
психологічні складові її особистості знаходяться в постійному станов-
ленні. „Вона не раз і назавжди одна чи інша, але вона може стати як 
одним, так і іншим і фактично на наших очах в процесі виховної роботи, 
стає то одним, то іншим” [404, 191]. Ці зміни визначаються тим, як 
складається виховна робота з дитиною. Як же розгортається, конкрети-
зується і реалізується положення про єдність виховання і розвитку? 
Рубінштейн бачить це так: „Дитина розвивається, виховуючись і 
навчаючись, а не розвивається, і виховується, і навчається. Це означає: 
виховання і навчання включаються в самий процес розвитку дитини, а 
не надбудовуються лише над ним” [404, 192]. Сам розвиток, вияв-
ляється, просто неможливий без виховання, і звідси, абсолютно логічно 
виводиться принципово-методологічна мета (стратегія) виховання: 
„Задача виховання і навчання полягає не в тому, щоб пристосовувати 
педагогічний процес до нібито незалежної від нього природи дитини, а 
цю останню – до ніби-то незалежного від людини середовища, а в тому, 
щоб обумовлюючи саме визрівання, формувати розвиток” [404, 192]. Це 
дуже показова цитата. Можна сказати, що одна думка класика 
зконцентрувала більше змісту, ніж знаходиться його в неосяжному морі 
публікацій до і після Рубінштейна. Крім того, тут – центральний і 
суттєвий момент всієї нашої роботи. Адже, механізм, відкритий С.Л.Ру-
бінштейном, дійсно і змістовно розставляє всі „точки над і”, показуючи 
внутрішнє підґрунтя єдності розвитку особистості і педагогічної 
системи. Виходить, що в дитячому віці виховання є способом існування 
розвитку: воно забезпечує визрівання, тобто являє собою адекватні 
умови розгортання спадкових структур і потенцій особистості. Вияв-
ляється, що без виховання вони не розгорнуться. І це, безумовно, так, 
хоча протягом історії суспільства даний процес не завжди був 
однаковим. Згадаймо дослідження М.Мід, присвячені примітивним 
культурам. Тут, і в подібних етнографічних роботах, дуже аргумен-
товано показано – чим примітивніше і ізольованіше суспільство, тим 
менше воно вимагає виховання (нагадаємо, йдеться про вузький, 
власний смисл поняття) і тим більше самодостатньою є соціалізація. 
Але, зверніть увагу, при цьому дуже мало що розгортається в осо-
бистості, якщо підходити з сучасними мірками. Там все дуже просто – 
функціонування, вправність і здоровий глузд. Всі інші численні потенції 
особистості не те, що не розгортаються, вони просто ніби й не існують. І 
все це тому, що нема професійного виховання. А його, в свою чергу, 
немає через те, що його не потребує суспільство, яке ніби застигло і 
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зовсім не збирається прогресувати. Саме тут стає зрозумілою ремарка 
Рубінштейна відносно того, що це лише нам здається, що оточуюче 
середовище ніби не залежить від людини. 

Але визрівання то лише частина справи. Друга сторона, відзначена 
Рубінштейном – виховання формує розвиток. Ми вже визначали свою 
позицію відносно розвитку: особистість розвивається завжди як ціліс-
ність по окремим лініях і це є процес формування її (надання форми). 
Одночасно це слід розуміти як процес реалізації, здійснення особис-
тістю себе самої. Виявляється тепер, що лише виховання забезпечує цей 
рух. Не буде його – і не відбудуться якісь лінії, а особистість в цілому 
буде спрощеною, дисгармонійною і нереалізованою. Чи не правда, що 
зараз ми бачимо надто багато підтверджень цьому? 

Чітке розуміння співвідношення виховання і розвитку дозволило 
С.Л.Рубінштейну зробити принциповий методологічний висновок щодо 
форми протікання виховання. Згідно цього висновку, виховання зовсім 
не зводиться до впливу на дитину, коли впливаючий (дорослий) є актив-
ним суб’єктом, а дитина – пасивним об’єктом. „Педагогічний процес, як 
діяльність вчителя-вихователя, формує особистість дитини, що розви-
вається в міру того, як педагог керує діяльністю дитини, а не підміняє 
її” [404, 192]. Це методологічне уточнення, повторимо, є принциповим і, 
як не дивно, дуже сучасним і актуальним (робота Рубінштейна написана 
в 1945 році). Світова педагогіка і соціальна психологія, практично вся, 
зводить виховання до впливу, а дитина може лише приймати його, або 
несвідомо чи свідомо опиратися. Виявляється все зовсім не так: ре-
зультат виховання (свідомий і передбачуваний) може з’явитися вик-
лючно тоді, коли є спільна діяльність дитини з дорослою людиною 
(професійним вихователям) при керівній ролі дорослого. Це – важлива 
думка, хоча б тому, що її прийняття означає випадіння зі сфери, яку 
можна назвати вихованням, цілого пласту інтеракцій, що полягають в 
суто стимул-реактивній взаємодії: дорослий створює стимул (позитив-
ний або ж негативний) трансформує його на дитину (впливає), а та 
навчається відповідній поведінці. Чи є це вихованням? За Рубін-
штейном – однозначно, ні. Ми схильні повністю розділити цю позицію, 
хоча в подальшому описі будемо аналізувати дану систему, оскільки 
традиційно, на жаль, більшість професійних педагогів вважають, що 
саме це і є виховання. Дивно, як міцно проріс біхевіоризм в педагогіці: 
при всіх цікавих обґрунтуваннях і фантазіях, схема залишається все 
тією ж Уотсонівські-Павловською S-R, і це все, що є. Між тим, є смисл 
прислухатися і до думки Е.В.Ільєнкова: „Хочете, щоб людина стала 
особистістю? Тоді поставте її з самого початку – з дитинства – в такі 
взаємовідношення з іншими людьми, всередині яких вона не лише 
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могла б, але й змушена була б стати особистістю, вмійте організувати 
всі особливості її взаємовідношень з людьми так, щоб вона вміла 
робити те, що вміють робити вони, але тільки краще” [195, 33]. Розгляд 
співвідношення виховання і розвитку дозволяє підійти до питання 
предмету виховання. Він, як засвідчує аналіз літератури, виступає в дво-
їстому вигляді: предметом вважається поведінка дитини, а також її 
внутрішня мотиваційно-смислова сфера. Нам уявляється, що ця 
двоїстість є дещо штучною. Насправді, виховання завжди спрямоване 
на внутрішні установки (мотиваційно-смислову сферу) особистості 
дитини. Навіть тоді, коли вихователь модифікує виключно поведінку, 
він завжди „має на увазі” зміну внутрішніх структур. І вони дійсно змі-
нюються. В соціальній психології є непересічним фактом, що відно-
шення „мотиви-поведінка” є зворотнім, тобто не лише мотиви, установ-
ки людини визначають її поведінку (що, взагалі-то, є загальновідомим), 
але й зміни поведінки впливають на внутрішні інтенції. Тут врахо-
вується складна система взаємозв’язків психічних структур і їхніх 
проявів в житті особистості. В спрощеному вигляді ще можна уявити 
собі так (див. схему). 

  

Ми бачимо, що всі складові (прояви) особистості пов’язані між 
собою і, головне, так чи інакше „виходять” на вершинні мотиваційно-
смислові ціннісні контексти. Тому абсолютно справедливим є твер-
дження О.Г.Асмолова: „Психологічним предметом виховання є наро-
джувані в ході самого життя особистості в суспільстві, особистісні 
смисли і смислові установки, які регулюють дії і вчинки в різних 
проблемних ситуаціях морального вибору” [26, 213]. Свого часу 
О.М.Леонтьєв, підкреслюючи принципову відмінність між навчанням і 
вихованням особистості говорив, що „смислу не навчають, смисл 
виховується”. Слід підкреслити, що виховання, маючи своїм предметом 
особистісні смисли, установки і цінності дитини, покликане не 
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змінювати їх в результаті впливу, а забезпечувати їхнє формування у 
власній активності особистості. Це зауваження нам здається важливим і 
принциповим, оскільки дуже часто виховання розуміється доволі 
примітивізовано – лише як перевиховання, між тим, як зміна являє 
собою лише момент загального процесу формування. Безумовно, ядерні 
структури особистості формуються самі у живому саморухові 
людського життя. Як же конкретно виховання може (і повинне!) 
сприяти цьому внутрішньому інтимному процесу? Для відповіді нам 
треба подати деякі уточнення щодо розуміння предмету виховання. Так, 
поведінка і поведінкові (поточні) інтенції складають, передусім, рольову 
сферу особистості. Ми вже писали про те, що роль є лик особистості, в 
ній особистість виражається. Але, ми тепер бачимо, існує і зворотній 
шлях. Здійснення рольової поведінки забезпечує формування соціаль-
ного Я індивіду, значно впливаючи цим на структурування його смис-
лової сфери. В виховній практиці це досить часто використовується як 
прийом – коли грамотний вихователь створює умови формування 
позитивної рольової поведінки, скажімо, у дитини – постійної поруш-
ниці шкільних норм. Класичний приклад А.С.Макаренка засвідчує 
високу ефективність цього прийому. Як відомо, один з вихованців 
Макаренка ніяк не міг позбутися звички красти чужі речі і гроші. Ніякі 
заходи не мали результату, і тоді видатний педагог зобов'язав хлопця 
весь заробіток колонії за місяць (це був цілий чувал грошей) відвезти в 
обласний центр. В дорозі треба дуже пильно вартувати гроші, оскільки 
в ті часи (як і в наші) існувало забагато бажаючих їх привласнити. 
Хлопець попав у абсолютну проблемну ситуацію – з одного боку він міг 
вільно заволодіти величезною сумою, задовольнивши всі свої бажання. 
Але з іншого… йому зовсім не треба було красти, хитрувати. Тобто 
роль, яку він прийняв, забрала найголовніше – емоційне загострене 
відчуття ризику. Але це було не зовсім так. Вона (роль) і дала йому це 
відчуття, але в зовсім протилежному контексті – захоплюючий ризик 
був не в тому, щоб вкрасти, а в тому, щоб... зберегти. Хлопець витримав 
це випробування і, за свідченням Макаренка, з цього моменту почав 
відвикати від крадіжок. Звернемо увагу на дуже суттєву річ – в цьому 
прикладі зовсім нічого немає із галузі стимул-реактивної схеми, хоча 
реальним конкретний предметом для вихователя виступає поведінка. В 
цьому – вся справа. На жаль, склалося таке бачення, що „працювати” з 
поведінкою означає маніпулювати стимулами. Саме це бачення нівелює 
поведінку і поведінкові інтенції як дуже важливу галузь виховання 
(адже всім давно відомо, що біхевіористичний напрям то є просте й 
поверхове маніпулювання). Насправді ж, вихователь має сприяти фор-
муванню поведінки, а зовсім не маніпулювати нею, і лише в цьому 
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випадку це буде сприяти формуванню нових смислових утворень. Але 
тоді постає питання, як же можна сприяти формуванню поведінкових 
інтенцій? Справа в тому, що наші поведінкові інтенції (а особливо 
дитячі) являють собою, головним чином, прояви неусвідомлюваного – 
засвоєння стереотипів, витіснених бажань, спрощених потреб і т.ін., 
коротше кажучи, це все реакції, про які Л.С.Виготський говорив, що 
вони йдуть в обхід і поза особистістю. Л.І.Божович вважала, що значна 
кількість таких неусвідомлюваних інтенцій є проявом і умовою 
дисгармонійного розвитку особистості. Тож сприяти формуванню пове-
дінкових інтенцій для вихователя означає забезпечення умов 
усвідомлення, оцінки і переоцінки цих інтенцій самою дитиною. І цей 
захід вже означатиме їхню зміну і формування нових. Слідом за цим 
обов’язково почнеться формування дещо нових смислових структур. 

Якщо говорити про когнітивну складову, то зрозумілим є той 
факт, що наші знання, уподобання й переконання являють собою прояв 
смислової сфери. Але вірне й зворотне: нові знання, новий досвід, 
безумовно сприятиме формуванню нових установок і цінностей. 

Дуже суттєвою є проблема афективної сфери особистості відносно 
питань виховання. Емоції та почуття, як відомо являють собою безпо-
середнє вираження відношення людини до певних об'єктів, подій, до 
задоволення або незадоволення потреб. І в цьому смислі, емоції – 
важливі і правдиві індикатори внутрішнього світу особистості. Вже 
одне це саме по собі є дуже суттєвим для уважного і грамотного вихо-
вання. Однак, зворотній зв’язок спостерігається і тут: формування 
адекватних емоційних переживань, створення спеціального тону і клі-
мату взаємодії є дуже важливим і сильним фактором формування 
внутрішнього світу особистості. 

Таким чином, ми бачимо, що насправді існує дуже багато можли-
востей для вихователя сприяти дозріванню і формувати розвиток 
особистості. Суттєвим тут є те, що необхідно усвідомити свою роль (не 
впливати, не маніпулювати, а саме сприяти). Таке розуміння зумовлює 
єдиний адекватний стиль виховання, який являє собою спільну діяль-
ність вихователя і учня. Уточнення проблеми предмету виховання буде 
неповним, якщо не проаналізувати „прямий” шлях виховання, тобто 
взаємодію вихователя безпосередньо з смисловою сферою особистості 
вихованця. Відомо, що для зміни смислових структур особистості необ-
хідно виходити за межі індивідуальної свідомості і змінювати діяльність 
людини, що й породжує ці структури (ми говоримо – діяльність, а не 
поведінку, вбачаючи кардинальну різницю між ними). Це означає, що 
дійсним предметом виховання людини має бути її діяльність та 
взаємозв’язки з оточуючим світом і іншими людьми. Прийняття цього 
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положення означає розуміння того факту, що „ніякими інструкціями, 
поясненнями глибинні смислові установки особистості перебудувати 
неможливо” [26, 216]. 

На перший погляд може здатися, що реальним шляхом виховання 
(якщо мати на увазі його предмет – смислові установки особистості) є 
шлях усвідомлення дитиною своїх установок, а особливо – негативних. 
І це – дійсно важливий шлях. „Усвідомити – означає оволодіти”, – одна 
з найулюбленіших думок Л.С.Виготського. Але у вихованні – не так все 
просто і прямо. Можна, скажімо, пояснити дитині, що красти – це 
погано; можна зробити так, що дитина усвідомить дві важливі речі: 
першу, що крадіжка є тим, чим вона іноді займається, і другу – що це є 
погано. Однак, після цього, зовсім не обов’язково дитина припинить 
красти. Вона може продовжувати далі займатися цим, дуже пережи-
ваючи і відчуваючи значний психологічний дискомфорт. Може 
продовжувати і по-іншому – формувати свою особистість крадія („Так, 
це погано, але я роблю це, бо мені подобається. Тож нехай я буду 
поганим, але зате самим собою”). Дитина може й припинити негативні 
дії. Варіант продовження визначається, взагалі-то, не усвідомленням 
самим по собі, а соціальною позицією дитини в мікросоціумі, і відно-
шеннями, які складаються щодо неї. Отже, якоюсь мірою і соціальна 
позиція дитини входить до предмету виховання. 

Важливо зауважити, також, що смислові установки і особистісні 
смисли дуже важко передаються через слова. Особливо, якщо вихо-
ватель сам не переживає особисто дану проблему. Визнання в якості 
предмету виховання особистісних смислів означає, тим самим відмову 
від авторитарно-менторських методів. Дані особистісні утворення 
можуть відроджуватися і формуватися виключно в діалозі – співробіт-
ництві, коли відкриваються учнем спільно з вихователем. 

Окреслені особливості предмету виховання дозволяють перейти 
до аналізу цілей даного процесу. Ще з часів А.С.Макаренка наша 
педагогіка міцно засвоїла положення, згідно якого цілі виховання не 
вигадуються і не створюються вихователем, а диктуються суспільством. 
І в цілому, це положення є очевидним і цілком вірним, хоча не таким 
вже й простим, оскільки різним, дуже різним і нестабільним може бути 
саме суспільство. Мова, однак, не про це. Головне те, що в цьому плані 
недопустимо „випрямлення”, коли за цілі виховання приймаються 
політичні лозунги. Вони просто не можуть бути реальними цілями, 
тобто тим, що дійсно спрямовує і робить усвідомлено-рефлексивним 
виховний процес. Надто багато не враховується в цих лозунгах – ні 
специфіка шкільного життя, ні професійні особливості виховання, ні 
індивідуальні властивості особистості… Як кожен технологічний 
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процес (а виховання – безумовно, технологія) виховання повинне мати 
свої внутрішні, чіткі і реальні цілі. Якщо вже виходити з соціально-
політичного аспекту, можна зазначити, що реальна мета системи освіти, 
в цілому, на сьогодні полягає в тому, щоб дати кожному школяреві 
базову освіту і культуру, і на цій основі надати умови для розвитку тих 
сторін особистості, для яких є найбільш принадні суб'єктивні умови 
(бажання індивіду) і об'єктивні можливості суспільного життя. Ми 
бачимо: наскільки ця мета вірна, настільки ж вона й неконкретно, якщо 
говорити про педагогічний процес. Нам здається, що найбільш опти-
мальне розуміння мети виховання випливає з думки С.Л.Рубінштейна: 
мета виховання полягає в педагогічному забезпеченні визрівання осо-
бистості і формування її розвитку. Але як саме виховання має це роби-
ти? Відповідь на це питання має принциповий характер, і тут – мова 
поки що не про методи і, навіть, не про принципи виховання. Мова – 
про основний напрям – стратегію. Аналіз засвідчує наявність двох 
протилежних підходів щодо цього. Вони розрізняються логікою, покла-
деною в основу побудови виховного процесу. Перший з них ґрунтується 
на логіці зовнішнього (відносно особистості) світу. Тут реалізується 
погляд, згідно якого „найбільш жорстко, однозначно заданим моментом 
детермінації формування особистості виступає система об’єктивних 
вимог, що пред’являються до особистості з боку соціального і фізич-
ного світу” [25, 200]. Результатом виховання при цьому може бути 
сформована у дитини здатність виконувати ці вимоги, незалежно від 
своїх індивідуальних властивостей і здібностей. Перед цими вимогами 
всі вихованці розглядуються як рівні (однакові), тож однаковими вони є 
і відносно цілей виховання. Поведінка людей і етапи формування 
особистості повинні однаково й однозначно оцінюватися з викорис-
танням єдиного для всіх критерію об'єктивного результату, який визна-
чає міру відповідності розвитку певним зовнішнім умовам. Зрозуміло, 
що конкретні шляхи окремих людей до цього результату можуть бути 
різними, в залежності від численних індивідуальних особливостей. Але 
в цьому підході даний факт майже не приймається до уваги – він може 
враховуватися суто тактично, але в основі лежить результат. Тому й для 
вихователя важливим є не процес, не внутрішні механізми поведінки, а 
зовнішній результат у його співвіднесенні з соціальним еталоном. 

Спробуємо побачити проблеми виховання очами професійного 
педагога-вихователя, який працює в руслі даного напряму. Він чітко 
знає, що вимоги до особистості з боку зовнішнього світу є обо-
в’язковими і еталонними. Цих вимог багато, але їх можна порахувати й 
згрупувати, і це дуже полегшує проблему. Є вимоги, що стосуються 
моральної поведінки, продуктивної праці, збереження зовнішнього 
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середовища, розуміння й переживання прекрасного, здорового способу 
життя і т.п. Вихованець має, кінець кінцем, відповідати цим вимогам 
(тут – імператив, він саме повинен відповідати, незалежно від своїх 
індивідуальних особливостей). Але, і це дуже важливо, вихователь чітко 
знає ще одне – сама дитина не зможе сформувати в себе відповідні 
структури, які б забезпечили потрібний результат. Отже, саме це: те, що 
дитина не може сформувати і відрегулювати сама є предметом вихо-
вання в цьому напрямі. Отже виховання цікавим способом спрямо-
вується на те, що є несуб’єктним (об’єктним) в дитині. І хай навіть в 
площині методики вихователь намагається працювати не в стимул-
реактивній (маніпулятивній) парадигмі, а в діяльнісному плані – він все 
рівно бачить перед собою не рівноправного суб'єкта, особистість, а 
матеріал, який треба привести у вигляд, відповідний до еталону – 
вимоги – тобто, треба „виліпити” дещо. 

Внутрішній світ дитини, вольові процеси, потреби самореалізації і 
самоактуалізації якщо й цікавлять при цьому вихователя, то лише з точки 
зору того, допомагають чи заважають вони його (вихователя) форму-
ючим діям. 

Зрозуміло, що основними формами впливу тут є пряме пред’яв-
лення особистості вимог і організація системи об'єктивних впливів, які 
йдуть як від волі і бажань вихователя, так і від самого життя і його 
важливих тенденцій. 

Зовсім не важко побачити цю ситуацію і очами вихованця. Го-
ловне для нього полягає в наступному: його не запитують, чого хоче 
він, що подобається йому і т. ін.; йому не відомі дійсні цілі того, що 
відбувається, і йому про них не говорять; ніхто не враховує його 
індивідуальності; йому не довіряють, тобто не вірять в те, що вій сам 
може сформувати в собі певні погляди і почуття. Це важка ситуація для 
дитини, і мабуть тому діти не люблять навіть самого слова „виховання”. 
Ми бачимо, що в цьому підході, мета виховання досить тонко і 
непомітно, але принципово змінюється: вихователь не формує розвиток 
особистості, а формує саму особистість, і називає це розвитком. Фак-
тично, це й є підхід до виховання, який здійснюється сучасною школою 
(і не лише вітчизняною). Його об’єктність не викликає сумніву, а отже 
гарантованими є авторитарність і відстороненість вихователя. 

Протилежний напрям виховної стратегії виходить з того, що кін-
цевою метою є особистість, яка стала суб'єктом власного формування. 
Тут домінантними є саме внутрішні переживання і можливості самого 
вихованця. Принципово важливим для виховання є формування роз-
витку суб’єктивної основи детермінації поведінки. І перш за все, мова 
має йти про мотиваційну сферу. Відповідність особистості об’єктивній 
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(зовнішній) детермінації виступає як необхідна, але побічна задача, і 
вирішується вона, як правило, сама собою в процесі реальної діяльності. 
Ключова ідея при цьому полягає в тому, що сама логіка предметних і 
соціальних вимог підкаже вихованцю, як саме в тих чи інших кон-
кретних умовах треба реалізовувати сформовані вихователем потреби, 
інтереси, ідеали. Таким чином, в рамках даного підходу особистість 
розглядається як суб’єкт, „як результат себе самої”. Всі дії, вчинки і від-
ношення залежать від її вибору, і за все це вона несе відповідальність – 
так реалізується принцип активності і свідомості самої особистості. 
Отже, перша задача вихователя – сприяти формуванню суб’єктності 
людини, її здатності до свідомого вибору і відповідальності. Друга ж 
задача є суто „технічною” – допомога в самому процесі, деталях діяль-
ності, в її інструментальних моментах. 

Порівняння викладених підходів до виховання засвідчує, що лише 
другий з них дійсно відповідає прийнятій нами цілі виховання і знахо-
диться в „логіці самої особистості”. Ми вже зазначали, що особистість 
розвивається як цілісність по окремим лініям. В цьому плані, формувати 
розвиток означає створювати педагогічні умови повноцінності і інди-
відуально-специфічного розвитку кожної лінії, і всіх їх у сукупності. 
Так виникає зріла і гармонійна особистість. В контексті цілей вихо-
вання, питання гармонійності являє собою важливий і принциповий 
момент. З точки зору практичної педагогіки, яка повністю знаходиться в 
межах першого „зовнішнього” підходу, гармонійною є особистість, що 
за всіма параметрами відповідає системі зовнішніх соціальних і „фізич-
них” вимог. Психологічний ракурс відзначається більшою складністю і 
глибиною, і тому більшим різноманіттям підходів і тлумачень. Так, 
Л.І.Божович розуміє гармонійність особистості як узгоджене і збалансо-
ване співвідношення неусвідомлених і свідомих чинників і механізмів 
поведінки людини [63]. В рамках концепції, що тут розвивається, 
гармонійною слід вважати особистість, у якої окремі лінії розвиваються 
у відповідності з індивідуально-психологічними особливостями інди-
віду, і, кінець-кінцем, набувають психологічної конфігурації, яка є 
притаманною саме цій людині. Ми виходимо з того, що вже саме це за-
безпечить гармонійність взаємостосунків людини зі світом. 

Реалізація основної цілі виховання (забезпечення визрівання і 
формування розвитку особистості) передбачає врахування деяких важ-
ливих принципів. Розглянемо тут основні з них*, а саме: принцип 

                                                 

 
*
 Принципи виховання, що будуть аналізуватися далі, дуже відрізняються від тих, які 

декларуються в теоретичній і практичній педагогіці. Вони витікають з психологічного 

розуміння предмету і мети виховання, отже можуть вважатися швидше загальними 

психолого-методичними принципами. 
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включення особистості в значущу для неї діяльність, принцип демон-
страції наслідків вчинку особистості для референтної групи, принцип 
зміни соціальної позиції особистості в групі, принцип врахування 
провідної мотивації особистості при побудові виховного процесу. Ці 
принципи вважає суттєвими О.Г.Асмолов [26]. Нам здається, що слід 
врахувати й інші важливі принципи виховання, про що нижче. 

Принцип включення особистості учня в значиму для нього діяль-
ність відображає ідею соціально-діяльнісної природи особистості: 
„Ключ до виховання особистості – в організації і зміні таких видів 
діяльності, в яких здійснюється саморозвиток особистості” [26, 217]. Ця 
ідея була покладена в основу діяльності таких видатних педагогів, як 
А.С.Макаренко і В.О.Сухомлинський. Психологічне підґрунтя даного 
принципу стосується кількох суттєвих моментів. Значима діяльність це 
така діяльність, яка має смисл для дитини, яка важлива, близька, цікава і 
потрібна їй. Передбачається, що вихователь знає, яка саме діяльність є 
для дитини значимою. І це дуже важливо, адже саме таке знання 
означає, що педагог знає ціннісно-смислову сферу дитини, тобто сферу 
найінтимнішу і найважливішу. Включення в значиму діяльність дійсно 
означає активізацію процесу саморозвитку, оскільки результати, пере-
живання успішності-неуспішності, психологічне відображення способів 
дій в даному випадку є надважливим і надблизьким для учня і вже саме 
в собі несе спонукаючий і коректуючий ефекти. В такій діяльності 
мотиваційна сфера учня є максимально відкритою для впливу вихова-
теля, оскільки між цими двома суб'єктами діяльності встановлюються 
близькі, рівноправно-партнерські стосунки. Виконання значимої діяль-
ності забезпечує самореалізацію учня, позитивно впливає на Я-концеп-
цію, взагалі, розвиває суб’єктність. Ось чому педагоги, які активно 
реалізовували в вихованні даний принцип, завжди отримували ефек-
тивні результати. Нам здається, що одним з найбільш серйозних недо-
ліків виховання в сучасній школі є якраз ігнорування принципу 
включення дитини в значиму для неї діяльність. Можуть заперечити, 
що, насправді, учні включаються в таку діяльність, навіть в різні – 
учіння, спорт, наукові дослідження і т.п. Але питання полягає в тому, чи 
є ці діяльності значимими для учня? І тут виявляється, що значення 
принципу ширше і важливіше: перед вихователем стоїть задача зробити 
так, щоб соціально важлива діяльність стала значимою для вихованця (і, 
навпаки, щоб соціально-негативна діяльність перестала бути такою, 
якщо для якогось учня вона була значимою). Сутнісно, така вимога 
передбачає корекційний вплив вихователя на дитину. Адже, що реально 
означає перетворення, наприклад, учіння на значиму для школяра 
діяльність? Для цього занадто мало працювати лише з навчальним 
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матеріалом і з методикою викладання. Цим можна лише викликати 
тимчасовий інтерес і надіятися, що він стане постійним. Але щоб ця 
надія не була пасивною і марною, вимагається ще професійна робота з 
учнем і вивчення його інтересів і потреб, індивідуально-психологічних 
властивостей, інших особливостей. Треба усвідомити, як ці дві площини 
(з одного боку – навчальний предмет, з іншого – особистість учня) 
можна „наблизити” один до одного, відкрити одне одному. Треба зро-
бити ряд технологічних дій для зміни (або „пробудження”) зацікавле-
ності, врахувати специфічні питання і т.д. – тобто це і є, власне, 
виховання в абсолютному розумінні терміну. 

Використання наступного методичного принципу – демонстрації 
наслідків вчинку особистості для референтної групи, зумовлює, на 
думку О.Г.Асмолова, швидку й ефективну зміну смислових установок і 
орієнтацій особистості вихованця. Дійсно, з соціальної психології, та й з 
життя, ми гарно знаємо, що переживання людини за близьких і 
важливих для неї людей, іноді просто могутнім способом впливають на 
внутрішні структури особистості. Психологічні механізми емоційної 
ідентифікації та втілення себе в іншу, близьку й значиму, особистість 
грають неабияку роль і в розвитку людини, і в її життєвому шляху в 
цілому. Особистість дійсно живе в інших людях, і тому не егоцентричні 
умовляння в стилі „з тобою станеться таке-то, якщо ти зробиш (не 
зробиш) це”, а дійсна демонстрація позитивних або згубних наслідків 
вчинку особистості для референтної групи є ефективним засобом 
виховного впливу на особистість. Реалізація даного принципу дає в 
руки вихователя ефективний, але й гострий (небезпечний) інструмент. 
Переживання з приводу свого впливу на життя близьких настільки 
сильні і болісні, особливо якщо вони демонструються, що необхідна 
неабияка тактовність і чуйність педагога, аби не травмувати дитину, не 
викликати протилежний ефект. Ми б не хотіли, щоб нас зрозуміли так, 
ніби, висловлюючись за реалізацію даного принципу, ми підтримуємо 
вульгарні і примітивно-згубні „виховні” кроки педагогів, коли дитина за 
провину психологічно оголюється перед загалом однокласників і 
мусить „відчути всю глибину свого падіння”. Така, з дозволу сказати, 
педагогіка, насправді, лише дискредитує серйозний науково-виважений 
методичний принцип виховання. Все це треба робити обов'язково 
наодинці з дитиною, в ході серйозної ґрунтовної розмови, щоб дійсно 
дати відчути і пережити, але глибоко й спокійно. І ще про одне слід 
сказати. Використання методичного принципу демонстрації наслідків 
вчинку особистості для референтної групи не повинне призводити до 
розвитку у дитини переживання гіперконтролю і далі невротичності. 
Згубно, якщо дитина зрозуміє вихователя так, що в житті членів 
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референтної групи все залежить від неї. Оскільки це в дійсності далеко 
не так, і людина просто за визначенням не може відповісти за все життя 
близьких, а намагання це зробити в неї сформуються – постійне 
відчуття незрозумілої й неадекватної провини може викликати важкий 
невротичний стан. 

Значні виховні можливості в плані зміни мотиваційно-устано-
вочної сфери учня має реалізація методичного принципу зміни 
соціальної позиції учня. Відомо, що соціальна позиція, яку займає учень 
у групі через систему соціальних ролей міцно „проростає” в самосвідо-
мість, зумовлюючи загальну конфігурацію Я-концепції і особистості в 
цілому. Ми знаємо з життя, що виховні впливи на дитину, і, особливо, 
на дорослу людину бувають зовсім безрезультатними, якщо вони не 
враховують соціальну позицію індивіда, або суперечать їй. Так, в силу 
багатьох психолого-педагогічних причин, деякі учні вже з молодшого 
шкільного віку „потрапляють” в позицію двієчника і невдахи. В них 
формується комплекс вивченої безпорадності, розвиваються певні особ-
ливості мотиваційної сфери, очікувань і т.п. Зовсім не актуалізуються і 
не реалізуються здібності, учень не тільки звикає до поганих оцінок, але 
й поступово научується поводити себе як „невдаха” і навіть почувати і 
думати „як невдаха”. На жаль, ця позиція майже завжди залишається на 
все життя. Ніякі впливи, заохочення, покарання, зазвичай, не змінюють 
особистісні структури учня, якщо він залишається в даній позиції. Між 
тим соціальні дослідження засвідчують: якщо вдається змінити пози-
цію, примусити дитину повірити в свої сили, дати можливість здобути 
досвід переживання успішності, легко може бути змінена й мотиваційна 
сфера в цілому. Отже, зміна соціальної позиції є той важіль, за допо-
могою якого здійснюється перебудова прагнень і мотивів особистості. 
Тому, технологія шкільного виховання має передбачати умови, що 
надають можливість учневі здійснювати вибір соціальної позиції, 
вільний перехід від однієї діяльності до іншої. Використання в практиці 
виховання методичного принципу зміни соціальної позиції може дати 
можливість вчителю долати моральний егоцентризм особистості учня і 
формувати в нього здатності співпереживати іншим людям. 

Наступний методичний принцип – врахування провідної мотивації 
учня – забезпечує адекватність виховних дій особистісній спрямова-
ності, яка є відображенням внутрішньої смислової позиції особистості 
відносно найважливіших життєвих цінностей, що мають мотивуючу 
функцію. Знання провідної мотивації означає розуміння того, що по-
справжньому турбує особистість, до чого вона прагне і які перешкоди 
переживає по-справжньому важко. Зрозуміло, що на підставі таких 
знань виховна стратегія буде створюватися більш ефективно. 
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Розширене тлумачення даного принципу означатиме звернення 
підвищеної уваги вихователя взагалі до індивідуальних особливостей 
дитини. Характерологічні, темпераментальні, когнітивні особливості 
складають неповторну індивідуальність кожної особистості і унікаль-
ний шлях її розвитку. Вони мають не просто враховуватись в вихованні, 
а, найголовніше, в ньому й формуватися. Принципово важливим є те, 
що орієнтація на індивідуальність дозволяє досить точно і з великою 
вірогідністю прогнозувати життєвий шлях особистості і здійснювати 
відповідні корекційні впливи. 

Очевидною є необхідність використання в виховній роботі прин-
ципу врахування вікових особливостей дитини. Цей принцип слід 
віднести до тих, які практична педагогіка намагається реалізовувати, але 
робить це дещо схематично і умовно. Проблема полягає в тому, що 
реально практика виховання ґрунтується на розумінні розвитку особис-
тості як визрівання окремих її структур. І якщо стосовно фізіології таке 
розуміння є адекватним, то відносно розвитку психіки воно зовсім не 
відповідає дійсності. А звідси і вікові особливості дитини сприймаються 
як такі, що самі виникнуть завдяки дії якихось прихованих власних 
законів. От коли вони вже виникли, тоді їх намагаються „внести” у 
виховний процес – в цьому і полягає сутність врахування як практично-
педагогічне явище. Насправді ж, ми знаємо, що вікові особливості (як і 
всі інші психологічні особливості людини) не виникають самі собою, а 
формуються в процесах соціалізації і виховання, і саме останнє є 
визначальним в плані того, якими ж вони будуть. Але сказати так – то 
лише половина справи, адже ця наша теза в такому вигляді зовсім не 
придатна для практичного використання. Вихованню, звісно, треба б 
знати про реальний механізм розвитку, який лежить за даним 
положенням. В культурно-історичній теорії Л.С.Виготського, як відомо, 
цей механізм розкрито. На початку кожного вікового періоду, говорить 
Л.С.Виготський, складаються унікальні, і специфічні обставини життя 
дитини – соціальна ситуація розвитку. Вона являє собою особливі 
взаємовідношення між дитиною і соціальним оточенням, і переживання 
дитиною цих відношень. Ці переживання є найсуттєвішими й най-
глибшими для дитини даного віку. Тобто, вони є смисловими, а отже – 
дійсним предметом виховання. Соціальна ситуація розвитку вже на 
початку містить в собі суперечливе „ключове” переживання, яке й має 
вирішитись самим життям дитини в даний період її розвитку. Воно 
вирішується в специфічній активності, що носить назву провідної 
діяльності, яка є різною в кожному віці. В цій діяльності не лише 
розв’язуються сутнісні суперечливі переживання віку, але й форму-
ються психічні новоутворення – найбільш суттєві і важливі зміни 
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психіки, які виводять особистість на новий етап розвитку. Але, разом з 
цим, новоутворення породжують нові суперечливості, виникає нова 
соціальна ситуація розвитку... так здійснюється плин дитячого онто-
генезу. Що в цьому дуже важливо для вихователя? Головне – розуміння 
і використання того, що позитивний розвиток і формування особистості 
вирішальним чином пов’язані з провідною діяльністю. Вірніше сказати, 
вони в ній і здійснюються. Це означає, що, скажімо, в випадку неви-
конання, або неповноцінного виконання дитиною провідної діяльності в 
певному віці, її чекають найсерйозніші негаразди в плані психічного 
розвитку. Причому ці проблеми можуть бути дуже різними, відстро-
ченими, так що зразу й не скажеш, з чим саме вони пов’язані. (Згадаємо 
лише одне з гарно відомих зловісних явищ – „госпіталізм”, який являє 
собою численні деформації і затримки психічного розвитку, що вияв-
ляються досить пізно, починаючи з підліткового віку. А виникає воно 
через невиконання провідної діяльності у віці від народження до року). 
Ми можемо стверджувати, що абсолютна більшість проблем виховання 
підлітків пов’язана не з тим, що цей вік якийсь особливо важкий, як 
вважає більшість педагогів і батьків. Справа – в нерозумінні механізмів 
розвитку педагогом. Специфіка соціальної ситуації розвитку, що скла-
дається на початку підліткового віку полягає в тому, що головними 
суперечливими тенденціями стають такі, як прагнення дитини визна-
чити свою соціальну позицію серед однолітків та дорослих, самоствер-
дитися, вдовольнити чисельні, хоч і неглибокі інтереси, встановити 
дружні й паритетні стосунки з іншими людьми. Ці тенденції складають 
своєрідний „афективний центр” особистості (термін Л.І.Божович). 
Образно кажучи, тепер біля цього центру обертається все головне життя 
особистості, і саме з ним пов’язані найглибші переживання. Учбова 
діяльність, за визначенням, не може розв’язати дані суперечності, тому 
вона перестає бути провідною. Отже, все що зв’язане з навчанням уже 
не сприймається більшістю підлітків, як головне і суттєве. Це тепер – 
ніби другий план, фон розгортання основних подій і колізій. Протиріччя 
підліткової соціальної ситуації розвитку можуть вирішитися в іншій 
діяльності, а саме – в спілкуванні. Вона й стає дійсно провідною. Але в 
той же час, вихователі, вчителі і батьки зовсім не розуміють цього. Для 
них справа виглядає так, що учіння продовжує залишатися провідною 
діяльністю, а отже й все, що з ним пов’язане – домінує. Той факт, що 
підлітки всіма доступними їм силами й засобами сигналізують дорос-
лому, що той помиляється, сприймається як невихованість, збоченість, 
вредність і т.ін.: „Їх, безумовно, треба ставити на місце і приводити до 
тями”. Простір життя, який задають підлітку педагоги як головний, 
зовсім не є таким для нього. Звідси – тривалий і гострий конфлікт, який 
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має дуже багато проявів, один з яких, на жаль, полягає в тому, що саме 
навчання для багатьох і багатьох дітей стає відразливим. Здається, що 
саме тут ми втрачаємо основну масу по-справжньому здібних і талано-
витих молодих людей, які в майбутньому так би знадобились країні. 

Реалізація перерахованих принципів виховання передбачає 
обов’язкове знання дитини вихователем. Ці два процеси – пізнання і 
виховання, С.Л.Рубінштейн справедливо вважає двома сторонами єди-
ного процесу. Вихователь в продуктивній спільній взаємодії найкраще і 
найадекватніше пізнає і розуміє учня, що вже саме по собі коректує 
подальше виховання. Це Рубінштейнівське розуміння єдності вивчення 
і виховання учня особливо актуальним є в наш час. Поява численного (і 
не завжди, на жаль, надійного) психодіагностичного інструментарію, 
виникнення психологічних служб в системі освіти призвели до появи у 
окремих вчителів точки зору, згідно з якою їм самим не треба вивчати 
учня, а треба лише користуватися діагностичними даними. Тут клю-
човим є слово „лише”. Безумовно, використання психодіагностичних 
процедур є дуже важливим додатком до вивчаючої діяльності вчителя 
(правда, лише за умови їх професійного проведення і інтерпретації). Але 
воно не може і не повинне заміняти цієї діяльності і подальшого 
усвідомлення вчителем отриманого досвіду. Друга сторона діяльності 
вихователя – а саме, вивчення учня безпосередньо в самому процесі 
виховання, завжди залишатиметься суттєвою задачею. Як зазначав з 
цього приводу К.Д.Ушинський: „Якщо педагогіка прагне виховати 
людину у всіх відношеннях, то вона повинна, перш за все, взнати її 
також в усіх відношеннях” [463, 237]. 

Розгляд питань власне технології виховання слід починати з 
постаті вихователя. Його професійна підготовка – знання психології, 
теорії виховання, його предмету, мети, принципів та практичне воло-
діння основними методами – є зрозумілою, але не повною характерис-
тикою виховної позиції. Слід зважати на те, що, на відміну від навчання, 
виховання передбачає набагато більш глибоке й інтимне проникнення у 
внутрішній світ особистості дитини. Отже рефлексивність і відпові-
дальність є не бажаними і абстрактними, а дійсними професійними 
показниками вихователя. Крім того, дуже зростає значення мотивацій-
ного аспекту професійної діяльності. Якщо вчитель може не любити 
своєї справи, бути байдужим до дітей і при цьому все ж таки якось (хай 
і дуже погано!) навчати дітей, то вихователю цього не дано. Дитяча 
душа надзвичайно чутлива, Що говорити про школярів, коли є досто-
вірні наукові факти, які свідчать: якщо в сім’ї є приховане неприйняття 
немовляти, це найзгубнішим чином позначиться на його майбутній 
особистості. Тобто „якось” навіть немовля відчуває дійсне ставлення 



 536

дорослого. Тож є сенс говорити не просто про побажання, а про жорст-
ку вимогу – виховувати не може людина, яка цього не хоче, не любить, 
якій це не цікаво. Пригадується, Ш.О.Амонашвілі в книжці „Здрав-
ствуйте, дети!” наводив найпростіший тест вихователя: є специфічний 
дитячим гамір, характерний тільки для школи (в грузинській мові він 
має, навіть свою назву – „жріамулі”), і вчителю треба прислухатись до 
нього і до себе – чи подобається йому це, чи приваблює? А якщо 
„жріамулі”, зазначав Амонашвілі, дратує вас, давить на вас – ніколи не 
працюйте в школі, бо невротиками станете, і Ви, і Ваші вихованці [12]. 

Психологічно дуже важливою є конкретизація професійної моти-
вації вихователя. Ми маємо на увазі ті суб'єктивні переживання, що 
відображають дійсні прагнення вчителя: що саме вів хоче зробити для 
учня. Нам здається, що вихователь не повинен бачити себе як в ролі 
наглядача, так і в ролі такого собі будівничого дитячої особистості. 
Єдина продуктивна педагогічна позиція тут – це щира допомога 
вихованцю у вирішенні численних зовнішніх і внутрішніх проблем, які 
зустрічаються на життєвому шляху. Це може викликати довіру в дитині 
і зробити її чутливою до виховного впливу. Останнє є, як зазначив ще 
Ж-Ж.Руссо, першочерговою метою вихователя: „...вихідна і першо-
чергова, але всіма забута задача виховався полягає в тому, щоб зробити 
дитину чутливою до виховного впливу” [407, 63]. 

Основна сила вихователя полягає не стільки в його тактичній 
майстерності, скільки в його принциповому положенні представника і 
провідника культурних надбань суспільства. Його функція полягає у 
всемірній допомозі дитині ввійти в цей соціальний світ, і в певний 
момент ця допомога перетворюється в моральну відповідальність і 
загальнолюдський обов’язок. Можна розглядати вихователя як персо-
ніфіковану соціальну вимогу, що й робить його позицію дуже 
важливою і відповідальною. Окремою задачею виховання є формувався 
в учнів саме такого сприйняття вихователя. 

З психологічної точки зору позиція вихователя є надзвичайно 
суттєвим фактором, в зв’язку з двома основними причинами. По-перше, 
важливими шляхами зміни мотиваційно-установочних структур дитини 
є неусвідомлювані механізми впливу, такі як емоційна ідентифікація і 
наслідування. В певні періоди розвитку учні настільки відкриті (сензи-
тивні) до дії цих механізмів, що вихователю треба бути особливо обе-
режним і рефлексивним (дошкільний і молодший шкільний вік сензи-
тивні до наслідування, а підлітковий – до емоційної ідентифікації). В 
цьому плані вельми актуальною залишається думка Л.М.Толстого: 
„Якщо ж ми зрозуміємо, що виховувати інших ми можемо лише через 
себе, виховуючи себе, то зникає питання про виховання і залишається 
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одне питання життя: як треба жити самому?” [452, 87]. По-друге, в 
численних соціально-психологічних дослідженнях встановлено, що 
ефект виховного впливу багато в чому залежить від такої якості вихо-
вателя як його „кредитність” в очах вихованця. Це поняття об’єднує в 
собі авторитетність та вихованість суб'єкта. На жаль, в нашій школі не 
приймається до уваги той факт, що кредитність не визначається вик-
лючно соціальним статусом. Не будь-який вчитель, насправді, сприй-
мається як кредитна особа, тобто така, якій довіряють, до якої прислуха-
ються. Шлях до довіри – це цілий розділ педагогічної майстерності і 
людяності, який пройти вдається далеко не кожному педагогові. 

Ми завершимо викладання нашого бачення позиції вихователя 
великою цитатою з П.Ф.Рихтера, оскільки в ній відбито те, що можна 
назвати методологією педагогічної позиції: „...Кожен вихователь, навіть 
найслабкіший, навіює вихованцям повагу до своєрідності особистості, 
наприклад, своєї власної. Але на тому ж уроці він знову посилено 
працює над тим, щоб кожен з них був ні чим іншим, як повторенням 
його власного „Я”. Собі самому він дозволяє стільки індивідуальності, 
скільки йому треба, щоб викоренити чужу і насадити свою. Якщо 
взагалі кожна людина потаємно є власною копіювальною машиною, яку 
вона застосовує на інших, ... то вихователь це більше буде старатися 
відбити і передрукувати своє зображення на беззахисних і безформен-
них дитячих душах, а батько дитини також буде намагатися стати й 
батьком її душі. Дай Боже, щоб це рідко вдавалося! І на щастя, це й не 
вдається. Тільки посередність витісняє чужу посередність за допомогою 
своєї, тобто непомітну індивідуальність за допомогою іншої непомітної 
індивідуальності: звідси натовп наслідувачів... Особистість є внутрішнє 
почуття всіх почуттів, подібно до того, як доторкання є загальне 
відчуття чотирьох зовнішніх. Вона є те, що об’єднує всі естетичні, 
моральні і розумові сили в одну душу і, подібно, до світлої матерії, 
невидимо дає і визначає багатокольорову видимість” [388, 59]. Додамо 
до цього: теорія „особистісних внесків”, розроблена А.В.Петровським, 
прийшлась дуже до вподоби педагогам: він відкрив явище відбиття 
особистості людини на інших особистостях. Здається, тут мало не 
критерій професійної діяльності вихователя: чим більше і чим більш 
глибоких відбитків ти залишив в особистості дитини, тим кращий ти 
вихователь. Але... прислухаємось все ж і до Рихтера. 

Серед методів виховання, головним і найефективнішим С.Л.Рубін-
штейн вважає (і цілком слушно) виховний вчинок. Взагалі, вчинок 
розглядається як не просто дія, а дія особистісна і вільна, дія в якій 
втілена і якою відбивається вся особистість. Виховний вчинок, з цієї 
точки зору, являє собою особливу й пристрасну активність вихователя, 
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яку учень сприймає не просто, як чергове нарікання, побажання або 
заохочення, а як вияв людського єства. Отже, виховний вчинок це не те 
саме, що виховна бесіда, або виховний захід в школі. Хоча і те, і інше, в 
принципі, може мати характер вчинку, але не обов’язково. Важливим 
тут є не форма, а зміст, сутність акції (і взагалі, чи є це саме акцією, 
тобто вільним проявом особистості дорослого). Педагогічній вчинок 
виховує не лише учня, а самого вихователя, чим доводиться теоретична 
позиція Рубінштейна відносно того, що у вихованні суб’єкт і об’єкт 
розділяються лише умовно. З точки зору застосування даного методу 
суттєвими уявляються дві речі. По-перше, бажано, щоб вихователь не 
просто приховував, але й не здійснював взагалі в своєму житті 
антипедагогічних вчинків. Повторимось: від дитини приховати щось у 
внутрішньому світі практично неможливо. Отже, досвід негативних 
вчинків обов’язково буде відчутий вихованцем і тоді педагогічний 
процес стане фікцією. По-друге, вчитель має не демонструвати 
педагогічний вчинок, а здійснювати його разом з учнем. Важливо також 
формувати у вихованця його власні педагогічні вчинки відносно 
менших і слабших – це дасть досвід гуманності і людяності. 

Ефективним є не лише педагогічний вчинок, а аналіз вчинків, які 
здійснює дитина. Цю важливу процедуру можна вважати самостійним 
методом виховання. Перш за все, аналіз вчинку передбачає усвідомлен-
ня: як я зробив це?, навіщо й чому я вчинив так? В процесі усвідом-
лення дитина зіштовхується віч-на-віч зі своєю мотиваційно-установоч-
ною сферою. Дійсні прагнення висвітлюються, стають зрозумілими, 
відомими. Тут важливий момент, пов’язаний із структурою Я-концепції 
дитини. Розглянемо варіанти. Може статися, що вчинок відповідає 
дійсним і знайомим установкам і мотивам дитини. Якщо він викликав 
нарікання оточуючих, то центр аналізу зміщується до поглибленого 
розуміння дитиною власної соціальної позиції. У випадку, коли вия-
виться, що учень правий як суб’єктивно, так і об’єктивно, проблема 
дорослого полягатиме в тому, щоб нормалізувати ставлення оточуючих 
і зміцнити самооцінку дитини. Якщо ж виявиться, що індивід був 
неправий, а його вчинок викликаний дійсними і усвідомленими уста-
новками, педагогічна, задача полягатиме в корекції мотиваційної сфери 
учня. В цьому випадку дуже важливо, щоб не відбулося витіснення 
„неправильних” бажань, адже це може призвести до появи невротичних 
комплексів. 

Якщо ж усвідомлення засвідчить, що вчинок викликаний не 
внутрішніми установками, а впливом середовища (так вимагали, так 
робили всі і т.ін.), то дитина опиниться в стані когнітивного дисонансу. 
Адже виявиться, до вимоги середовища суперечать її внутрішній 
мотивації. Якщо це протиріччя полягає в тому, що внутрішнє не спів-
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падає з зовнішніми вимогами, які є потрібними і позитивними, перед 
вихователем відкривається шлях послідовної зміни негативних устано-
вок дитини. Спочатку корисно дещо загострити відчуття дисонансу 
через стимулювання почуття відповідальності за наслідки вчинку. На 
хвилі емоційної напруги слід ще раз підійти до вияснення причин 
вчинку. Вихователю треба знати, що тільки у випадку пояснення 
поведінки власними внутрішніми мотивами можлива зміна цих мотивів. 
Якщо ж учень займе позицію, згідно з якою свій вчинок пояснюватиме 
дією зовнішніх факторів, то позитивної зміни не відбудеться, а, навпаки, 
негативна мотивація буде закріплюватися. Дисонанс же розряджати-
меться в міжособистісній конфліктності. Так чи інакше, але аналіз 
вчинку через усвідомлення все рівно має значний позитив, оскільки 
робить індивіда причетним до своїх дій, а це означає розвиток відпові-
дальності. Інший бік дисонансу внутрішніх і зовнішніх чинників пове-
дінки відкривається в можливості підтримання позитивної мотивації. 
Прийнято вважати, що заохочення (похвала, підвищена оцінка, подару-
нок, відзначення перед колективом) завжди підсилює позитивну 
мотивацію вчинку. Але статистично надійні результати, отримані в 
рамках теорії когнітивного дисонансу, примушують засумніватися в цій 
очевидності. Принаймні, це стосується матеріальних та символічно-
матеріальних винагород (оцінок). Доведено, що якщо вчинок був 
позитивним і самостійно-причетно вмотивованим (інтринсивна мотива-
ція), винагорода не підсилить, а значно послабить цю мотивацію. Тобто, 
якщо учень старанно й систематично вивчає якусь дисципліну, тому що 
йому самому це треба, завищені оцінки, щедрі заохочення і подарунки, 
можуть зменшити, а то й зруйнувати переживання внутрішньої участі, 
особистісної причетності до предмету і до зусиль по його вивченню, а 
таке навчання і є, власне, виховним ідеалом. А от у випадку відсутності 
внутрішньої позитивної мотивації, об'єктивна, поступова і постійна 
підтримка (позитивне підкріплення) можуть сприяти розвитку 
суб’єктності. 

Взагалі, ми хотіли б звернути увагу на необхідність ширшого ви-
користання у практиці виховання не лише концептуально-теоретич-
них положень психологічної науки, а й значного прикладного досвіду 
сучасної соціальної психології. Звичайно, це вимагатиме значних 
аналітичних зусиль науковців і педагогів. Поки що це виявляється 
дуже проблематичним. Адже не буде великою „натяжкою” зазначити, 
що і в самій психології до проблем виховання склалося, м’яко 
кажучи, вельми неоднозначне і прохолодне ставлення. Витоки його – 
в соціальній сфері, де виховання міцно зрощене з такими діями, як 
вплив на особистість, втручання у її внутрішній світ, „ведення” її до 
соціально придатного зразка тощо. Тобто, все це дії, спрямовані на 



 540

позбавлення людини суб’єктності, права самостійно вирішувати свої 
життєві колізії. Саме таке традиційне і міцно укорінене в досвіді 
колективного суб'єкта уявлення і призводить до того, що сучасна 
психологія не знаходить (і не хоче знаходити) в такому процесі цікаві 
й потрібні для себе точки прикладання зусиль. Адже при такому 
розумінні процесу ніяких наукових проблем дійсно не виникає. 
Неправомірним є погляд, що виховання, як, педагогічна техніка, не 
має наукового підґрунтя і спирається виключно на житейський досвід 
та уявлення. Насправді, це підґрунтя є, і воно досить могутнє, назва 
його – біхевіоризм, або російська рефлексологія І.П.Павлова, що, 
власне, одне й те ж. „Стимул-реакція” – формула настільки проста, 
наскільки й могутня. Ви хочете сформувати певну поведінку людини? 
Будь ласка, створіть лише систему відповідних стимулів (назвати це 
можна дуже красиво – виховні розвивальні заходи, техніки etc – суть 
від цього не зміниться). І справді, під їх впливом поведінка форму-
ється. Але лише поведінка, все, що приховане за нею (прагнення, 
уявлення, переживання), залишається поза увагою вихователя. Це й є 
те, що в сучасній термінології часто прикривається за словом „вихо-
вання” і, цілком слушно, у такому розумінні не цікавить психологію. 

Але проблема все ж таки існує вже тому, що існує сама осо-
бистість. І як би не хотілося житейській свідомості „звести” її до 
системи поведінкових реакцій (умовних рефлексів), вона ніколи не є 
лише цією системою. Особистість не детермінується в своєму русі 
зовнішніми стимулами, вона самодетермінується. Її власні бажання, 
переживання і погляди – це та реальність, з якою треба рахуватися. З 
другого боку, особистість, безумовно, розвивається, привласнюючи при 
цьому культурні цінності і досвід, які їй дають інші люди. 

Саме цей процес і являє собою дійсний простір для психології 
виховання. Коли С.Л.Рубінштєйн зазначав, що виховання є формою 
розвитку людини як особистості, він мав на увазі саме це – спільно-роз-
поділену діяльність двох осіб, одна з яких є носієм досвіду, а друга 
спрямована на його привласнення. Безумовно, це абсолютно специфічна 
діяльність і спосіб комунікації. Вона, як цілком своєрідна дуже мало 
досліджена саме в психології, і тому потребує уваги. З цієї точки зору 
дійсним об’єктом виховання є конкретна людина як особистість, що 
саморозвивається, самодетермінується і являє собою унікально-
неповторну цілісність. Об’єкт повинен „задавати” мету і способи дій. 
Можна сформулювати психологічну мету виховання як надання квалі-
фікованої допомоги особистості в її власному русі до розвитку, 
самореалізації і гармонії. Відносно способу дії, все також уявляється 
доволі однозначним – це взаємодія, спілкування і функціонування двох, 
за визначенням, рівноцінних партнерів. 
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 Ключовий напрям виховної стратегії виходить з того, що 
кінцевою метою є особистість, яка стала суб’єктом власного форму-
вання. Тут домінантними є саме внутрішні переживання можливостей 
самого вихованця. Принципово важливим для виховання є формування 
розвитку суб’єктивної основи детермінації поведінки. І, перш за все, 
мова має йти про мотиваційну сферу. Відповідність особистості 
об’єктивній (зовнішній) детермінації виступає як необхідне, але побічне 
завдання, і вирішується, як правило, само собою в процесі реальної 
діяльності. Ключова ідея при цьому полягає в тому, що сама логіка 
предметних і соціальних вимог підкаже вихованцю, як саме в тих чи 
інших конкретних умовах треба реалізовувати сформовані вихователем 
потреби, інтереси, ідеали. Таким чином, в рамках даного підходу 
особистість розглядається як суб’єкт, „як результат себе самої”. Всі дії, 
вчинки і відносини залежать від її вибору, і за все це вона несе від-
повідальність – так реалізується принцип активності і свідомості самої 
особистості. Отже, перше завдання вихователя – сприяти формуванню 
суб’єктності людини, її здатності до свідомого вибору і відповідаль-
ності. Друге завдання є суто „технічним” – допомога в самому процесі, 
деталях діяльності, в її інструментальних моментах. 

Лише викладений вище підхід до виховання дійсно відповідає 
прийнятій нами цілі виховання і знаходиться в „логіці самої особис-
тості”. Ми вже зазначали свого часу, що особистість розвивається як 
цілісність окремими лініями. У цьому плані спрямувати розвиток – 
означає створювати педагогічні умови повноцінної та індивідуальної 
специфічності розвитку кожної лінії і всіх їх у сукупності. Так виникає 
зріла і гармонійна особистість. 

В контексті цілей виховання питання гармонійності є важливим і 
принциповим моментом. Однією з поширених помилок педагогів є 
розуміння виховання як повної залежності від першого „зовнішнього” 
підходу, при цьому гармонійною вважають особистість, яка за всіма па-
раметрами відповідає системі лише зовнішніх соціальних і „фізичних” 
вимог. Психологічний же ракурс відрізняється більшою складністю і 
глибиною, і тому більшим різноманіттям підходів і тлумачень. Так, Л.І. 
Божович розуміє гармонійність особистості як узгоджене і збалансоване 
співвідношення неусвідомлюваних та усвідомлених чинників і меха-
нізмів поведінки людини. У рамках нашої концепції гармонійною слід 
вважати особистість, у якої окремі лінії розвиваються паралельно з 
індивідуально-психологічними особливостями індивіду і, врешті-решт, 
набувають психологічної конфігурації, притаманної саме цій людині. 
Ми виходимо з того, що саме це забезпечує гармонійність взаємин 
людини зі світом. 
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Розділ VІІ. 
Індивідуальні варіанти структурування (розвитку) 

внутрішнього світу людини 
 

 
Давня і постійно актуальна проблема співвідношення загального 

та індивідуально-специфічного набуває в просторі практичної психо-
логії особливий зміст, оскільки „навантажується” додатковою відпові-
дальністю, що лягає на фахівця. У віковому аспекті цю проблему 
цікаво вирішував у вітчизняній психології Д.Б.Ельконін, який, власне, 
і концептуалізував термін „індивідуальні варіанти розвитку” до рівня 
теоретичного поняття, що позначає всю сукупність специфічних 
неповторних сполучень тенденцій і якостей особистості кожної 
людини на певному етапі вікового розвитку. 

Інакше кажучи, кожна людина на своєму життєвому шляху 
проживає загальні для всіх вікові етапи, у неї формуються загальні 
для даного етапу психологічні новоутворення і одночасно особистість 
„викреслює” свій неповторний шлях (індивідуальний варіант), що 
поєднує в собі специфіку зовнішніх і внутрішніх умов і детермінант 
розвитку. Загалом, це абсолютно очевидні речі, проте в даному 
випадку очевидність відіграла злий жарт із психологією: те, що кожна 
людина є індивідуально-неповторною особистістю стало загально 
прийнятим, а разом з цим і наука, і практика все активніше працюють 
на людину „середню”, тобто, строго кажучи, реально неіснуючу. 
Сталося те, що Л.С.Виготський називав „перетворенням проблеми в 
постулат”. Визнаючи очевидне і не сперечаючись з класиками (лю-
дина – неповторна і унікальна), психологія при цьому розробляє діаг-
ностичні процедури, і корекційно-консультативні заходи, розраховані 
аж ніяк не на індивідуальний варіант розвитку. Це поняття (явище) 
поширюється лише на область відхилення від норми (обдарованість, 
соматичне захворювання, розумова відсталість, акцентуації харак-
теру, різні варіанти девіації і т.д.) З практичної точки зору такий стан 
речей зовсім не є корисним, адже реально кожна унікальна особис-
тість „підганяється” під якусь абстрактну або зовсім беззмістовну 
схему і тим самим вона „зламується”, втрачає свою неповторність, а 
значить – неминуче страждає. З іншого боку, те що відбуваються в 
цьому плані, дійсно, різко посилює і робить безнадійно-неперебор-
ною редукцію підходу до особистості, адже схематизуючи унікаль-
ність, ми зводимо її до деякої суми елементів, вибудовуючи її за 
канонами тієї парадигми, яку засвоїли і яку накладаємо як якийсь 
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флер на живу особистість, приховуючи всі її неповторні грані, якщо 
вони не вписуються в парадигму. В цілому, логіка об’єкта ігноруєть-
ся, і її намагаються витіснити і подолати своєю (зовнішньої для 
об’єкта) логікою. Існує, однак, і діаметрально протилежна логіка. На-
приклад, В.М.М’ясищев вважав, що „норма” взагалі є лише терміном 
і здійснюється завжди у вигляді індивідуального варіанту. Він, як 
відомо, навіть хворобу вважав, абсолютно справедливо, „індивідуаль-
ним варіантом розвитку норми”. Ця логіка має важливий ціннісний 
аспект: вона змушує шукати у відхиленні норму, а не навпаки.  

На жаль, сучасна психологічна практика розвивається не в даній 
логічній парадигмі. Переконатися в цьому дуже легко: варто лише спро-
бувати серйозно, в конкретній ситуації відстояти думку, про те, що ми, 
при наданні психологічної допомоги, повинні йти від особистості, а не 
від парадигми або техніки, яку засвоїли і проповідуємо вже як культуру 
життя!? І навіть якщо при цьому посилаємося на К.-Г.Юнга,  який пере-
конував, що найголовнішим і найскладнішим є утримання домінант-
ності на пацієнті, а не на техніці... все одно не уникнути звинувачень в 
еклектизмі, непрофесіоналізмі і ще багато в чому.  

Безумовно, хороший психотерапевт не втрачає індивідуальність 
клієнта. Але зовсім не тому, що бездоганно слідує духу і букві свого 
вчення (ці вчення стали вже дуже схожим на сектантство). Про такого 
терапевта є чудова метафора І. Ялома, про те „трохи”, яке незрозуміло 
звідки взялося, без якого страва, приготована з найсуворішим дотриман-
ням рецепта ніколи не буває по-справжньому смачною, неповторною. 
Це „трохи” дорогого коштує в психологічній практиці і виникає далеко 
не у кожного фахівця, а тільки у хорошого. І нам видається, таємниця 
хорошого дуже проста (достатньо лише поглянути на тих, кого весь світ 
вважає таким). Вона зовсім не в особливо розвинених природних талан-
тах, не у високому ступені емпатійності, доброти і не в величезному 
досвіді роботи (хоча все це само по собі досить важливо). 

Головною умовою не втратити індивідуальність клієнта є гли-
бока наукова підготовка: знання психології, постійне вивчення її та 
проведення серйозних наукових досліджень. У разі відсутності цього 
терапевт ніколи не доторкнеться до індивідуальності іншого, тому що 
це, страшно. А значить він буде нівелювати її та маніпулювати.  

...Ніхто поки не вивчав віддалені результати психотерапевтичної 
допомоги. Однак неважко припустити їх незначимість. Виявляється, 
що головна причина цього полягає саме в невмінні (неможливості) 
працювати з людиною як індивідуально-неповторною істотою. Тому, 
насмілимося припустити, що навіть у більшості успішних сесій 
лікується не хвороба, а симптоми. 
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7.1. Індивідуальні варіанти розвитку 

 
Категорія розвитку в психології є однією з найпоширеніших і 

таких, що дали в своєму розгортанні безліч глибоких різноманітних 
методологічних положень, теорій та емпіричних досліджень. В віт-
чизняній психології вона має статус одного з провідних принципів 
наукового дослідження і це виявляється цілком виправданим. Зок-
рема, треба відзначити роботи українського вченого Г.С.Костюка, які 
всі вибудовані на реалізації принципу розвитку і, мабуть, це якоюсь 
мірою забезпечило особливу тонкість і своєрідність його психоло-
гічних поглядів. Зазначимо, що цю своєрідність не так просто було 
сформувати і, особливо, втримати, працюючи в один час і в одному 
просторі з О.М.Леонтьєвим, П.Я.Гальперіним, Л.І.Божович та іншими 
визначними провідними психологами Радянського Союзу. Особливо, 
якщо врахувати те, що в методологічному плані позиція мала бути 
лише одна і незмінна. Та саме Г.С.Костюку належить найбільш точна 
і ємка фраза щодо місця і значення розвитку в психології: „психіка як 
така, що розвивається”. Цим, дійсно, сказано все: просто, це така річ, 
яка не розвиватися не може. І отже, адекватне значення про неї отри-
маємо лише тоді, коли „ухопимо” її в природному для неї стані – роз-
витку. Здавалося б, є дуже чіткий орієнтир для розгортання дослі-
джень, але вони, дослідження, продовжували і продовжують „зупи-
няти” цей довічний плин, вступаючи ще й у суперечність з часовим 
виміром (тут слід згадати неповторну філософську побудову 
А.Бергсона). Можна доводити безліч разів, що без цієї зупинки не 
можна вибудувати реальне наукове дослідження, але це буде 
неправда. Ми спробуємо довести це хоча б попередньо, зазначивши 
зараз лише одне: питання, насправді, зовсім не про метод. Іншою 
повинна бути методологія. Тут саме та точка, де знову слід згадувати 
Виготського, на цей раз щодо адекватності предмету і методу дослід-
ження, що цілком можна прочитати і як адекватність методології і 
методу (адже предмет „з’являється” перед нами таким і тим, якою є 
наша методологічна позиція). Отже в більш широкому і, водночас, 
більш змістовному плані прийняття принципу розвитку як одного з 
методологічних орієнтирів означає формування генетичної точки зору 
на психіку як предмет дослідження. Про це, хоч і не так лаконічно, як 
Г.С.Костюк, але дуже чітко сказала Л.І.Анциферова: „Необхідність 
відображати, прогнозувати, передбачувати мінливість умов різних 
форм соціально зумовленої діяльності людини породила особливий – 
фундаментальний, основний – спосіб існування психіки: в якості 
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неперервного (континуального) процесу, що постійно розвивається” 

[19, 170]. Фундаментально цей аспект принципу розвитку висвітив 
С.Л.Рубінштейн: „Розвиток психіки є для нас не лише більш або менш 
цікавою частковою галуззю дослідження, але й загальним принципом 
або методом дослідження всих проблем психології” [401, 91]. В 
Україні розвивається особливий напрям досліджень психічного – 
генетична психологія, яка, на думку С.Д.Максименка повинна мати 
своїм предметом дослідження а/виникнення психічних явищ; б/їх 
походження; в/становлення нових психічних механізмів у життєвих 
процесах; г/функціонування; д/відродження втрачених дієвих функцій 
цих явищ [280, 45]. Фактично тут іде розгортання тези Г.С.Костюка в 
площину конкретних теоретичних і емпіричних досліджень. Принци-
пова, і дуже продуктивна, на наш погляд, відмінність позиції 
С.Д.Максименка полягає в спробі поєднати принцип розвитку з прин-
ципом підходу до вивчення становлення особистості (особистісний 
розвиток). На цьому засадовому поєднанні відбувається розробка 
спеціального генетико-моделюючого методу вивчення особистості в її 
розвитку. Реалізація в дослідженнях принципу розвитку означає ще й 
те, що він має використовуватись в межах будь-якої теоретичної 
концепції як її підґрунтя. І хоча це останнє не завжди есплікується, 
необхідно дати сові звіт, що імпліцитно будь-яка теоретична пара-
дигма психології так чи інакше базується на власному розумінні 
розвитку реальності, що вивчається. І тут слід обговорити тезу, що не 
є поки що очевидною в психології розвитку, але є суттєвою в 
контексті нашої роботи. Йдеться про те, що ми б назвали проблемою 
локалізації явища розвитку в просторі існування особистості. Інакше 
кажучи, мова про хронотоп. В психології існує і часто викорис-
товується два такі уявлення – про філогенез (як соціо-історичний 
розвиток) та онтогенез (як індивідуальний розвиток). Ці уявлення 
достатньо і всебічно-нюансовано розроблені, тож нема сенсу їх 
аналізувати. Нас цікавить інше. Якщо уявити індивідуальний розви-
ток у вигляді недиз’юнктивного континуального плину, слід говорити 
не про один, а про два сполучально поєднані процеси. Один з них, 
гарно відомий під терміном „віковий розвиток” (вікові періоди, стадії, 
вікова періодизація), є закономірною послідовністю дискретних у 
змістовному плані періодів, кожен з яких характеризується своїми 
особливостями, логічно продовжуючи попередній і, водночас, нас-
тільки ж логічно передумовлюючи наступний стани. Цей процес, 
повторимось, є цілком зрозумілим, гарно дослідженим і втіленим в 
тканину життя, хоча б у вигляді вікових груп школярів (хоча, безу-
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мовно, тут є свої проблеми, але мова зараз про інше). Другий процес 
більш прихований і „відкривається” постановкою такого питання: А 
чи відбувається розвиток людської психіки… кожного дня, кожної 
години, у „повсякденні”? І який це розвиток? Можна сказати це по-
іншому. Розуміння психічного розвитку зазвичай подано в контексті 
дещо глобалістському – говорячи про нього, ми бачимо його в 
просторі людського життя в цілому, тривалого життєвого шляху, 
значних змін особистості. І тоді, хочеш-не-хочеш, втрачається цін-
ність коротких миттєвостей цього життя, значення плинних щоденних 
подій – занять в школі, споглядання мистецтва, розмов з близькими, 
праці і багато-багато ще чого, суто людського, звичного і необхід-
ного. І вже зовсім чітко і просто – чи можна вживати термін „розви-
ток” відносно такої, скажімо події, як рішення однієї математичної 
задачі? Чи є в нас підстави і критерії відповідати на це „так” або „ні”? 
Питання ці, на наш погляд, не є ні другорядними, ні випадковими, ні 
надуманими. Вони створюють деяке методологічне напруження, що 
мусить якимось чином розрядитися. Адже для того, щоб науково 
вивчати певний процес, його треба, як мінімум, перед собою мати, і 
мати дуже ясно, конкретно і цілком достовірно. Тож не тільки „що 
розвивається”? (одне з ключових проблемних питань Г.С.Костюка, а й 
„коли розвивається"? І тільки потім – „як розвивається”? (ми свідомо 
уникаємо питання: „чому розвивається”?, ще раз наголошуючи свою 
згоду з тими методологемами, що вважають це питання – не для 
власне наукових досліджень). Зауважимо, що ця проблема цікавила 
вчених. Існують два аспекти її розробки. Перший з них представлений 
у спробах зрозуміти різницю процесів розвитку, що відбуваються, з 
одного боку, при переході від одного вікового періоду до іншого, а з 
іншого – внутрі самого періоду. Найбільш яскраві пошуки пред-
ставлені в роботах А.Валлона [82], Л.С.Виготського [104; 105; 106; 
110; 116, 121], О.В.Запорожця [174]. Л.С.Виготський, вирішуючи 
проблему періодизації дитячого розвитку, виходить з тої логіки, що 
сам період можна зрозуміти як закономірність (скільки в науці було 
вибудовано штучних схем періодизації!). Якщо виходити з законо-
мірностей самого розвитку: тільки внутрішні зміни самого розвитку, 
„тільки переломи і повороти в його течії можуть дати надійне під-
ґрунтя для визначення головних епох побудови особистості дитини, 
які ми називаємо віком” [112, 247]. Розділяючи, на підставі аналізу 
емпіричних даних, вікові періоди на більш спокійні (літичні) і бур-
хливі (кризові), Виготський, фактично розкриває механізми розвитку: 
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„у відносно стійких або стабільних вікових періодах розвиток здій-
снюється головним чином за рахунок мікроскопічних змін особис-
тості дитини, які, накопичуючись до певної межі, потім стрибко-
подібно виявляються у вигляді якогось вікового новоутворення… 
Оскільки внутрі них (цих періодів – М.П.) розвиток відбувається ніби 
„підземним шляхом”, то при порівнянні дитини на початку і в кінці 
стабільного періоду особливо чітко виявляються величезні зміни в її 
особистості” [112, 249]. І виникають кризові періоди, які характеризу-
ються Виготським наступним чином: „Дитина в дуже короткий термін 
змінюється вся в цілому, в основних рисах особистості. Розвиток 
набуває бурхливого, стрімкого, іноді катастрофічного характеру… Це 
поворотні пункти в дитячому розвитку, що приймають іноді форму 
гострої кризи” [112, 249]. Ми навели великі цитати з двох причин. По-
перше, їх все частіше не відтворюють, а інтерпретують, і, при цьому, 
достатньо вільно, що неприпустимо по відношенню до такого 
гранично точного і тонкого у виразах автора, яким є Л.С.Виготський, 
а по-друге – тут чітко проглядає момент, що нас цікавить. Виготський 
пише про „порівняння дитини на початку і в кінці періоду”, а що ж 
відбувається з розвитком між цими точками? Ясно тільки, що розви-
ток безумовно проходить (тобто він – постійний і недиз’юнктивний), 
ясно, що він складний, нерівномірний, має стрибки та, з іншого боку, 
повільне накопичення змін… Але це – зовнішні ознаки. Якою в цей 
період між стрибками є сама тканина, зміст розвитку? Виготський на 
це відповідає трохи далі, але знову-таки доволі схематично (ми ще 
зможемо повернутися до цього). Зараз для нас головним є сам факт – 
визнання того, що психічний розвиток здійснюється завжди, в кожний 
момент життя, і це виявляється методологічно дуже істотним. Якщо 
врахувати, що в ті ж самі роки, коли писалася цитована робота, 
створювався експериментально-генетичний метод („История развития 
высших психических функций”, „Мышление и речь”) легко встано-
вити, що саме це науково-обгрунтоване проникнення в саму тканину 
розвитку і надихало Л.С.Виготського. Інша справа, що сам метод (а 
це була, безумовно, лише перша його модифікація) далеко не повною 
мірою відповідав ідеям самого автора. І вже зовсім про інше – про те, 
чим і для чого він послугував його наступникам. 

Думки про недоцільність при вивченні психічного розвитку 
обмежуватись лише вивченням і розумінням змін різних періодів 
дитинства висловлювали О.В.Запорожець, Д.Б.Ельконін, Л.І.Божович. 
О.В.Запорожець спеціально вводить два терміни, розрізняючи „про-
цеси функціонального і власне вікового розвитку дитини” [174, 249]. 
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Хоча функціональний розвиток автор пов’язує, головним чином з 
навчанням (причому, спеціально організованим, посилаючись весь 
час на П.Я.Гальперіна), з контексту зрозуміло, що мова йде, на-
справді, про постійно діючий процес розвитку внутрі і під час життя 
„в певному віковому періоді”. З іншого боку, функціонування як 
навчання, якщо не брати організований педагогічний процес, є, можна 
сказати, природно абсолютно переважаючою діяльнісною активністю 
в дитячому віці. Отже, функціональний розвиток для О.В.Запорожця є 
не стрибком, а плинним процесом, що існує, продовжується постійно, 
пронизуючи життєдіяльність людини в її природній течії. Ці два типи 
розвитку психіки мають певні відмінності, на деякі з котрих вказує 
О.В.Запорожець: „функціональний і віковий розвиток не тотожні, не 
співпадають одне з одним” [174, 250]. Зокрема відзначається, що, 
хоча спеціальний розвиток мисленнєвих дій сприяє формуванню вже 
на ранніх стадіях складних дій і понять, це далеко не завжди саме по 
собі приводить до більш загальних змін мислення дитини і характеру 
її діяльності, які знаменують собою перехід на новий ступінь вікового 
розвитку” [174, 250]. В той же час, зазначає автор, ці два типи розвит-
ку виявляються органічно пов’язаними один з одним. Фіксується два 
види такого зв’язку. „З одного боку, є підстави стверджувати, що ок-
ремі, парціальні зміни, що відбуваються під час формування окремих 
змінювань, створюють необхідні передумови для тих глобальних 
перебудов дитячої свідомості, котрі характеризують хід дитячого 
розвитку” [174, 250]. З іншого боку (і це дуже важливо), виявляється, 
що „функціональний розвиток протікає по-різному в різні вікові 
періоди розвитку дитини” [174, 250]. 

В цілому, виокремлення у віковій психології етапів „не стрибко-
подібного” розвитку як процесу, повторимось, відіграло серйозну 
методологічну роль, оскільки відкрило можливість проводити гене-
тико-психологічні дослідження (фактично – вивчення самої тканини, 
змісту розвитку) не лише в межах вікової періодизації, але, фактично, 
в будь-який час існування людини і в будь-якій її активності. Що-
правда, забування тези О.В.Запорожця про зв’язки змісту „функціо-
нального розвитку” з віковим (а вона ніде і ніколи не враховувалася) є 
негативним і неадекватним. Проте, головне все ж відбулося – з’явився 
новий напрям дослідження психічного розвитку, який в вітчизняній 
психології фігурує під назвами „актуалгенез”, або „мікрогенез” (школа 
О.К.Тихомірова [450], дослідження А.В.Брушлінського і його послі-
довників. Сутність цього напрямку висловили Т.В.Корнілова та 
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С.Д.Смірнов, говорячи про те, що принцип розвитку реалізується 
також у вивченні психіки на рівні мікрогенетичного аналізу: „Виок-
ремлення мікроетапів в розгортанні психічних процесів реалізує 
підхід, що розкриває функціональне ставлення, тобто їх актуалгенез” 
[223, 277]. Отже, другий аспект проблеми вивчення власне змісту 
(самої тканини) психічного розвитку пов’язаний з дослідженням явищ 
актуалгенезу. Звичайно, можна зауважити, що безперервність як емпі-
ричний факт не отримується і в цьому підході (просто – замість 
великих етапів, ми виокремлюємо маленькі, мікроетапи). І це буде 
цілком справедливе зауваження. Але при цьому слід врахувати нас-
тупне. Якщо нас цікавить практичний реально-дослідницький аспект 
питання (а саме він нас цікавить найбільше) – звужування часових 
меж, між якими проходить розвиток, значно збільшує вірогідність 
ухоплення в дослідженні реальних психологічних механізмів цього 
процесу. Л.С.Виготський цілком справедливо називає вік одиницею 
психічного розвитку в онтогенезі. З точки зору дослідницької це 
означає, що вивчення вікового періоду дасть змогу відкрити психо-
логічні механізми вікового розвитку. Але з точки зору реального 
дослідження це виявляється, як гарно відомо, практично неможливим 
і саме з огляду на часовий вимір. Тут так і залишається єдина мето-
дична можливість – лонгітюд, але проблеми самого методу перева-
жають його можливості досягнення, і мова далеко не лише про 
незручність реалізації. Мова про зміст: адже вивчається в лонгітюді 
все ж поведінка (зовнішнє), і інтерпретації внутрь виявляються дуже 
вільними (якщо не спекулятивними), і знову – через час. І зовсім 
іншою буде ситуація, коли можна буде дослідити цілісний акт 
розвитку у цілком реальному часовому вимірі – скажімо за кілька 
експериментальних досліджень, або за час психотерапевтичної сесії. 
Тут відкривається реальна можливість отримання дійсних емпіричних 
фактів (наукових фактів) і щодо змісту процесу розвитку і, головне, 
щодо реальних механізмів цього процесу*. Не так уже й важливо 
зараз, наскільки всезагальними будуть ці дані, тобто, чи можна буде 

                                                 
*
 Необхідно зазначити, що дослідження онтогенетичного розвитку (за винятком тих, де 

застосовувався логнітюдинальний метода) є, по суті, дослідженнями мікрогенезу, якщо 

говорити про реальні емпіричні дослідження. Вивчається явище формування поняття, 

фіксуються зміни в розвитку, а далі ці дані інтерполюються у площину вікового 

розвитку. От ця інтерполяція, на наш погляд, має бути відсутньою (або, принаймні, 

зведеною до мінімуму і серйозно методологічно обґрунтована) у тих дослідженнях, які 

вважаються науковими. В цьому сенсі увага до актуалгенезу означає зміцнення таких 

істотних параметрів наукового дослідження як надійність, достовірність, валідність. 
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їх розповсюджувати на явища вікового розвитку (онтогенезу) та 
соціального становлення (філогенезу). 

Головне в іншому – в цьому ракурсі відчувається можливість 
„доторкатися” до самого інтимного акту розвитку як такого. Причому, 
доторкання з максимумом можливостей отримання наукової інфор-
мації, а отже, з мінімумом вільного інтерпретування власних чуттєвих 
вражень. Таким чином, те значення, яке ми надаємо актуалгенезу дещо 
уточнює нашу дослідницьку позицію в цілому. Наукове дослідження 
розвитку психіки ми розуміємо як інтерпретацій, абстрагувань мають 
бути зведені до мінімуму. Серед трьох відомих форм психічного 
розвитку (філогенез, онтогенез, актуалгенез) лише актуалгенез може 
досліджуватись таким чином методами сучасної психології. Тому наша 
увага буде зосереджена, головним чином, на даній формі розвитку. 

Тут, однак, важлива методологічна виваженість вихідної позиції, 
оскільки не кожне часове розгортання процесу передбачає його 
розвиток. І у відношенні до актуалгенезу розвитку особистості це 
зауваження набуває особливого значення. Питання, який процес 
вважати розвитком, а який – не вважати, виявляється доволі склад-
ним. У всякому разі термінологічна дихотомія „змінювання – розви-
ток” тут явно не працює, хоча в цьому напрямі виконано ряд цікавих 
досліджень і навіть захищені дисертації. 

Не працює тому, що ми не можемо знати всіх можливих нас-
лідків змінювань для функціонування такої складної системи, якою є 
особистісна психіка. Проте, не можна стверджувати й те, що всі без 
винятку зміни це й є розвиток (або – приводять до розвитку). Це і 
подібні дихотомії взагалі мало придатні для виокремлення явища 
власне розвитку. Положення справ є таким, що ми можемо визначити 
достатньо надійно, коли розвиток точно є, і не можемо визначити, 
коли його „ще нема” або „вже нема”. Останнє являє собою, на наш 
погляд, велику проблему, яка, однак, підлягає рішенню вже в 
аналітичному плані, якщо обмежити варіанти і аспекти її бачення, а 
також позбутися оцінювальних зауважень. Пояснимо це. 

У якості найбільш загального визначення явища розвитку, можна 
навести хоча б таке: „Під розвитком в широкому сенсі зазвичай розу-
міється змінювання або функціонування системи, яке супроводжується 
появою нової якості (виникненням якісних новоутворень)” [223, 277]. 
Це, здавалося б, цілком логічне і лаконічне визначення, містить в собі, 
однак, всі проблеми сучасної наукової психології. Найголовніше тут 
фіксується post factum: адже „якісне новоутворення” ми зможемо 
побачити лише після того, як процес розвитку, в якому воно виникало, 



 551

вже закінчився. Отже в стилі висловлювань М.К.Мамардашвілі, ми 
можемо зазначити, що даний підхід завжди запізнюється – він зумов-
лює дослідницькі процедури, спрямовані на результат, а не на процес 
його народження. Отже, для дослідника розвиток – це те, що вже 
відбулося і повернути його для вивчення не можна („потяг пішов”). 
Можна – тільки уявляти, що могло передувати виникненню новоутво-
рення. Для дійсно наукового пізнання це – катастрофічно, адже, 
фактично я повинен рекоструювати минуле (як слідчий), причому 
робити це раз за разом: робити тільки це. Таким чином, для сучасної 
психології, розвиток психіки, це завжди те, що вже відбулося і 
безповоротно завершилось. Л.С.Виготський побачив вихід в тому, щоб 
обернути ситуацію, штучно викликавши розвиток у строго експери-
ментальних умовах. Тобто, для нього, розвиток – це те, що має відбу-
тися, якщо… А новоутворення означає, що розвиток вже відбувся. 
Таким чином, що реально змінилось? Дуже істотно, що була введена 
ще одна область фіксованих експериментальних процедур. Це дійсно – 
колосальний крок, але він не змінив проблему принципово: розвиток 
був до Виготського тим, що завжди вже відбулося, після Виготського 
він став ще й тим, що має відбутися… але сам процес розвитку знову 
щасливо вислизнув з уваги дослідників. Безумовно важливо (і пози-
тивно), що вводячи додаткову детермінацію (те, що викликає розви-
ток), Л.С.Виготський дуже обмежує довільне фантазування і інтерпре-
тування, хоча не будемо забувати, що, насправді, тут йдеться про 
модель, а не про „природній” розвиток, розвиток як він є (сам Вигот-
ський про це попереджав, хоча його послідовники якось не пройнялися 
цим попередженням, а даремно). До речі, Виготський і не наполягав, 
що експериментально-генетичний метод дозволяє вивчати природній 
розвиток (одна з термінологічних тонкощів назви методу – генетико-
моделюючий, прямо засвідчував, що створювалась модель розвитку, а 
не відтворювався він сам). Що взагалі відбулося? Чому Виготському 
весь час потрібен був параметр часу, принаймні, у поняттях вікового 
періоду? І в чому науково-експериментальне підгрунтя незгоди 
Виготського з Піаже? Почнемо з останнього. Незгода з Жаном Піаже, 
на наш погляд, полягала в дуже маленькій речі (безумовно, це – наша 
індивідуальна точка зору і до того ж – вузько-локалізована, тільки по 
відношенню до аспекту, який нас цікавить тут). Звичайно, просто 
непристойно було б сумніватися у достовірності емпіричних даних, 
отриманих Піаже щодо етапів інтелектуального розвитку дитини (з 
його приголомшуючою статистикою). Ніхто і не сумнівався. Але щодо 
висновків… У Піаже виходило, що встановлені етапи притаманні всим 



 552

нормальним дітям і не залежать від соціальних особливостей їх життя 
(навчання і виховання, передусім). Тобто, розвиток мислення є соці-
ально індетермінованим процесом і зумовлюється виключно внутріш-
німи факторами, до того ж – однаково для всих дітей. Більше того, і 
самі соціальні інститути навчання виявляються підлаштованими під ці 
закономірності і „розкривають” двері наступного етапу у відповідністю 
із внутрішньою логікою розвитку (якщо замислитись, виходить дуже 
своєрідне і неочікуване поєднання ідей преформізму і епігенезу, ідей, 
як відомо, абсолютно протилежних). На наш погляд, Л.С.Виготського 
мала привабити ідея „розвитку із розвитку”, розвитку як саморозвитку, 
оскільки повною мірою відповідала його поглядам: так, критикуючи 
один з напрямів дослідження вікового розвитку (А.Гезелл), він пише: 
„Фатальною перешкодою виявляються для них методологічні усклад-
нення, що витікають з антидіалектичної і дуалістичної концепції дитя-
чого розвитку, що не дозволяє розглядати його як єдиний процес 
саморозвитку” [105, 246] (підкреслено нами – М.П.). Нам здається, 
однак, що Виготського не могло не насторожити те, що в цій концепції 
зовсім ігнорувався соціальний фактор, а також, як не дивно, і індиві-
дуально-особистісний. І тоді виникла ідея, в подальшому вона блиску-
че підтвердилась, що навчання як активна взаємодія з соціальним 
простором не впливає на те, що називається „природнім” розвитком, 
але воно породжує (звідси – „породжуюче відношення” Д.Б.Ельконіна) 
зовсім новий, інший розвиток. І від того, яким буде це відношення, 
кінець кінцем залежать результати розвитку. Можна, навіть, сказати 
(вже зовсім розфантазувавшись), що весь експериментально-генетич-
ний метод було задумано для спростування висновків (не емпіричних 
фактів) Ж.Піаже. Тут, між іншим, і специфічна проблема часу – він 
перестає бути істотним фактором. І все ж таки існують серйозні прога-
лини в цих теоріях і емпіричних узагальненнях. Хоча, мабуть, краще 
назвати це не прогалинами, а подальшими напрямами дослідження. 
Насправді їх тут зосереджено доволі багато, і вони викликають 
питання. По-перше, очевидне і звичне – що і як відбувається між 
станами? Але є й інші – сам Виготський неодноразово відзначає, що 
поряд з цим „культурним” розвитком, продовжує відбуватися і при-
родній… і ми нічого не знаємо про їх співвідношення. Більше того, ми 
не знаємо, як виникає і яким є той же розвиток без експерименту. І 
нарешті – - йдеться (у Піаже, принаймні) про розвиток мислення, тобто 
одного психічного явища. Невідомо, чи можна розповсюджувати ці 
дані на особистісний цілісний розвиток і говорити про загальні 
закономірності в цьому сенсі? Зараз вже можна точно сказати, що не 
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тільки – „не можна”, але й дослідження, насправді, „ухоплювало” весь 
розвиток, штучно відокремлюючись тільки на рівні вибору даних, що 
фіксувалися, від інших показників! Але з цим феноменом (назвемо 
його так, бо він на це заслуговує), ми ще будемо зустрічатися і ана-
лізувати його. Зараз необхідно визначитись з розвитком як процесом і 
встановити, чи може наука розраховувати на можливість вбудуватися в 
цей процес для його дослідження. 

Ще раз зазначимо, що розглядаючи реальний стан речей з 
дослідженнями психології розвитку, ми зовсім не налаштовані 
критично, але не збираємось і принижувати значущість деяких подій. 
Так, для науки „тоді” (починаючи з дуже давніх етапів) і „зараз”, 
розвиток є тим, що вже відбулося. І отже, це можна тепер тільки 
уявляти. Це, безумовно, втрата предмету дослідження. В цьому 
контексті явно висвічується неоцінена геніальність Л.С.Виготського, 
який різко зменшив і обмежив рамки цієї втрати предмету, побуду-
вавши модель, в якій розвиток є те, що обов’язково має відбутися у 
чіткій відповідності з нашим фіксованим впливом. І знову-таки, зміст 
того, що має відбутися можна все ж лише уявити. Тобто – наука 
виявляється неспроможною досліджувати розвиток психіки у якості 
предмету. Але критикувати це, повторимо, не можна, тому що так (на 
певних етапах) побудована будь-яка наука. Г.І.Чєлпанов свого часу 
доволі дотепно відзначив, що найматеріалістичніший матеріалізм все 
ж таки є ідеалізмом, тому що у вченні Демокріта про атоми останні… 
уявлялися ним (і потім, і до цього часу – всими нами, і ми віримо в їх 
існування, а не бачимо його) [494]. І не буде перебільшенням сказати, 
що саме ця, наскрізь ідеалістична, віра багато в чому визначила 
цілком матеріальний і реальний розвиток людства і багато що йому 
відкрила (ми не говоримо тут про якість цього процесу, який, схоже, 
привів-таки людство в глухий кут). Цей шлях є головним і 
традиційним не лише для психології. Будь-яка наука, в тому числі і 
природнича, і найбільш розвинена, йде ним і буде йти. Але цей шлях 
сам повинен розвиватися. Це спосіб об'єктивного пізнання і він 
мусить бути в психології настільки, наскільки вона претендує на 
звання науки. 

Розглянемо викладене у конкретиці життєвих ситуацій існу-
вання людини. 
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7.2. Життєва криза як фактор особистісного розвитку 
 

Зміст і етіологія життєвої кризи дуже багато досліджуються і 
описуються в різноманітній літературі. Тому ми тут зупинимося лише 
на найбільш істотних, з нашої точки зору, моментах, не роблячи власне 
літературного аналізу, який вийшов би занадто громіздким. У цілому, 
стан кризи описується як найбільш важкий момент у житті людини, 
момент, який не можна просто „пройти” без наслідків, і тому часто 
використовуються терміни „вирішальний” і „поворотний”. Власне, про 
це ж подвійне значення перекладу слова „криза” – воно перекла-
дається, з одного боку, як „важкий момент, перелом”, а з іншого – як 
„шанс”, можливість що-небудь змінити всерйоз, вирости, досягти, 
побачити і почати використовувати принципово нові можливості. 
Починається, проте все з того, що криза настає тоді, коли людина 
перестає бачити можливі виходи” [86, 136]. І більше того, „пережи-
вання кризи тим гостріше, чим більше людина чинить опір змінам, що 
відбуваються в її житті” [86, 135]. Чому людина не бачить спочатку, 
що це – шанс? Щоб зрозуміти це звернемося до генезу кризи. 
Більшість авторів вважають (і цілком справедливо, на наш погляд), що 
криза – завжди результат тривалої психологічної напруги і фрустрації. 
Приводом же, „останньою краплею”, яка приводить до виникнення 
кризи може бути, в принципі, будь-яка подія, і навіть позитивна, і така, 
що лежить в площині, досить далекій від фрустрованної, напруженої 
зони. Це, крім усього іншого, важлива діагностико-терапевтична теза, 
тому що вона повинна сказати консультанту важливу річ: не треба 
шукати причину кризи в останніх подіях, які можуть розглядатися 
лише як привід. Шукати треба довго фрустровану зону. Окрім суто 
практичного, в нашому підході до розуміння кризи є також важливий 
понятійний аспект. Багато авторів ігнорують тривалість накопичення 
напруги, вважаючи, що криза може бути викликана актуальними, 
наявними факторами. Тоді під термін „криза” потрапляє переживання 
горя, втрати, насильства і т.д. і т.п., тобто поняття розростається до 
неймовірних розмірів і, зрештою, стає... непотрібним. Адже втрача-
ється той зміст, властивий тільки явищу, позначеного цим словом, яке і 
привело його в психологію. Такий стан речей може бути легко пояс-
нено подібною симптоматикою перерахованих явищ. Однак, не слід 
забувати, що ще Л.С.Виготський попереджав, що подібні явища 
можуть мати абсолютно різну психологічну природу. Втім, за Вигот-
ським, вірно і зворотне – різні явища можуть виростати з одного 
психологічного кореня. Отже, ми розглядаємо кризу як гостро-негатив-
ний стан, викликаний тривалою фрустрованістю і активізований яким-
небудь (у принципі – будь-яким) фактором-приводом.  
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Чому людина в стані кризи не бачить і не оцінює, що це – шанс? 
Чому вона, як правило, уникає змін, тим самим тільки збільшуючи 
гостроту переживання кризи? Що, зрештою, означає вираз „пережи-
вання кризи”, у чому його психологічний зміст? Щоб відповісти на ці 
питання, слід розібратися з цією „загадковою” зоною тривалої фру-
строваності. І починати слід з того, що визначитися з відношенням 
життєвої кризи та нормативної вікової кризи. В літературі це 
відношення якось „обходиться стороною”, хоча, на наш погляд, тут і є 
корінь проблеми – адже ці два дійсно різні явища об’єднує одне 
загальне і головне – мова йде про кризу. Ми спробуємо побудувати 
уявний діалог двох, рафінованих (хоча і дуже різних) уявлень про 
вікові кризи – Л.С.Виготського і Е.Еріксона. Відзначимо, що мова йде 
зовсім не про еклектику: „діалог ідей” (вираз Бейтсона) абсолютно 
необхідний сучасній психології, якщо це – діалог, а не компілятивне 
„прикладання” однієї позиції до іншої з єдиною метою – в результаті 
отримати щось третє і „нібито” своє. Останнє нас зовсім не цікавить. 

Ми побачимо, як не дивно, багато спільного в поглядах названих 
вчених на сутність і природу вікової кризи. При цьому, може вияви-
тися, що це загальне йде набагато далі і глибше, що, впевнені, для 
багатьох, не дуже уважних послідовників Л.С.Виготського постане 
справжнім одкровенням. Почати слід з того, звичайно ж, незапереч-
ного факту, що обидва вважають вікову кризу явищем цілком 
закономірним і нормальним, якщо не вживати більш сильне слово – 
обов’язковим, в історії життя кожної особистості. З цього приводу, 
Л.С.Виготський зауважує: „Багато авторів навіть піддають сумніву 
внутрішню необхідність їх існування. Вони схильні приймати їх 
швидше за „хвороби” розвитку, за його ухилення від нормального 
шляху... Наша спроба їх систематизації і теоретичного тлумачення, їх 
включення в загальну схему дитячого розвитку повинна розглядатися 
тому як чи не перша” [117, 249]. Загальна характеристика кризи, за 
Л.С.Виготським, включає ряд показників: за дуже короткий період 
відбуваються „різкі та капітальні зрушення і зсуви, і переломи в осо-
бистості дитини. Дитина в дуже короткий термін змінюється вся в 
цілому, в основних рисах особистості” [117, 249], розвиток стає бур-
хливим і стрімким, іноді катастрофічним. В цілому, Виготський вважає 
це поворотними пунктами в дитячому розвитку, „приймають іноді 
форму гострої кризи” [117, 249]. Далі Л.С.Виготський аналізує особ-
ливості вікової кризи. Перша з них стосується динаміки цього стану. 
Автор констатує невиразність, розмитість кордонів кризового віку та 
віку, що з ним межує: „Криза настає непомітно – важко визначити 
момент її настання і закінчення” [117, 249]. У той же час кризовий 
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період обов’язково має період різкого загострення, кульмінаційну 
точку, в якій криза досягає апогею” [117, 249]. Відзначимо, що дана 
характеристика, загалом, збігається з характеристиками життєвої кризи 
багатьма авторами [19; 521 та ін.]. Ми б тільки уточнили, що життєва 
криза починається ще раніше, коли і в поведінці, і в переживаннях 
людини ще все в нормі, і лише окремі, незрозумілі, чисто внутрішньо-
суб’єктивні симптоми починають сигналізувати про наближення 
неблагополуччя. Але людина і її оточення, на жаль, не вміють цього 
помічати і на це реагувати.  

Друга особливість кризового віку, за Виготським, полягає в тому, 
що в цей час людина знаходиться у стані підвищеної конфліктності як 
з оточуючими, так і з самою собою.  

„Внутрішнє життя дитини часом пов’язане з хворобливими і 
болісними переживаннями, з внутрішніми конфліктами” [117, 250]. 
Відзначаючи велику варіативність поведінкового рівня протікання 
кризи і значний вплив на це з боку соціального оточення, Л.С.Вигот-
ський цілком справедливо, на наш погляд, жорстко відмежовується від 
тих теорій, які в кризі бачать тільки наслідок впливу соціального 
оточення. „Але не наявністю чи відсутністю будь-яких специфічних 
умов, а внутрішньою логікою самого процесу розвитку викликана 
необхідність (! – М.П.) критичних, переломних періодів у житті 
дитини” [117, 250]. Цю думку Виготського дуже цікаво порівняти з 
уявленням про вікову кризу Е.Еріксона. Ми знаходимо у нього два 
дуже близьких за змістом визначення вікової кризи, кожне з яких, 
однак, має деякі нюанси. У роботі „Ідентичність: юність і криза” 
Е.Еріксон пише: „Слово „криза” тут вживається в контексті уявлень 
про розвиток для того, щоб виділити не загрозу катастрофи, а момент 
зміни, критичний період підвищеної уразливості і зростаючих 
потенцій” [521, 131 ]. В іншому місці читаємо: „криза означає не 
загрозу катастрофи, а поворотний пункт, і тим самим онтогенетичне 
джерело як сили, так і недостатньою адаптації” [521, 132]. Еріксон, 
далі, вважає, що кожна вікова стадія настає у визначений для неї час 
(„критичний період”), і супроводжується кризою, яка виникає як 
наслідок досягнення певного рівня психологічної зрілості і соціальних 
вимог, пропонованих індивіду на цій стадії. Дуже характерні для 
Еріксона такі уточнюючі вирази: „кожна наступна стадія... є потен-
ційна криза” [521, 131] і „будь-яка стадія стає кризою” [521, 130] 
(підкреслено нами – М.П.). У цілому, теорія розвитку Е.Еріксона 
називається епігенетичною і, начебто, „за визначенням” дуже далека 
від поглядів Виготського. Але ось, що пише Еріксон: „Розвиток дитини 
складається з серії викликів, які ВОНА (! – М.П.) кидає своєму 
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оточенню для того, щоб воно забезпечило розвиток її вперше виника-
ючих потенцій, пов’язаних з соціальною взаємодією” [521, 131]. 
Правда, є у нього вказівка і на те, що соціальне оточення пред'являє 
дитині свої вимоги, але не всі вони задовольняються і це поступово 
веде до кризи, тобто – Новоутворення! [117]. Але ж і Виготський 
завжди в центр проблеми розвитку ставив саме соціальну взаємодію. 
Крім того, добре видно, що і Еріксон схильний співвідносити кризу 
набагато більше з „внутрішньою логікою розвитку” (яку він розуміє, 
правда, трохи інакше, ніж Виготський), ніж з прямими викликами соці-
ального. Криза, пише Еріксон, виникає, „оскільки зростання і усвідом-
лення, які тільки починаються, в якійсь новій частині функціонування 
йдуть разом зі змінами енергії інстинктів і, таким чином, також 
обумовлюють специфічну вразливість цієї частини” [521, 130]. Таким 
чином, ми можемо констатувати дивовижну схожість поглядів двох 
учених (навіть згадка інстинктів в даному випадку – не перешкода, 
тому що Виготський ніколи не принижував їх ролі, хоча, звичайно і не 
виводив на домінуючу позицію, як Еріксон, – можна сказати, що його 
точка зору більш виважено, от і все). Більше того, ми можемо говорити 
про гіпотетичнй, поки, механізм виникнення вікової кризи: відбу-
вається фрустрація нових „викликів” дитини навколишньому. Причо-
му ці виклики можуть фруструватися і ззовні (соціально) і біологічно 
(теж, загалом-то – ззовні), від нерозвиненості якихось біологічних 
механізмів, які повинні б підтримати ці виклики. Ми схильні ствер-
джувати, що механізми, а отже і основний зміст і динаміка вікових та 
життєвих криз мають спільну природу. Це дає право по-іншому і більш 
оптимістично поглянути на психологію життєвої кризи і переживання 
її людиною. У будь-якому разі, відразу стає очевидною її природність 
і, якщо хочете, обов’язковість в житті. Пояснимо це. Психіка – це 
субстанція, яка розвивається завжди („Зрозуміти психіку як таку, що 
завжди розвивається”, – дуже точна думка Г.С.Костюка [224]). Крім 
власне вікового розвитку, з його „літичними” і „критичними” 
(Л.С.Виготський) періодами, існує ще один вид розвитку – мікрогенез 
– процес постійного, непомітного, „місцевого” розвитку, який дійсно 
відбувається завжди – у будь-якій активності, діяльності, в будь-якій 
формі переживання. Цей розвиток також має свою логіку і особ-
ливості, які поки, на жаль, вивчені дуже мало. Однак, разом з цим, це – 
розвиток, і отже підпорядкований загальним законам розвитку. І тому, 
він вже в самому собі, в самому процесі містить можливість і необ-
хідність кризи. Адже будь-яке, нехай саме „маленьке” і незначне ново-
утворення (використаємо тут метафоричний образ за відсутністю кра-
щого) обов’язково хоче себе пред’явити.  А оскільки таких новоутво-
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рень в процесі мікрогенеза виникає дуже багато, природно що, зростає 
ймовірність утворення зон фрустрації, довге існування яких і 
призводить до виникнення життєвої кризи. Проблема посилюється ще 
й тим, що в цих фрустрованих зонах розвиток теж йде, але, як вказував 
Л.С.Виготський (і це – його третя характеристика критичного періоду), 
йде воно ніби зворотним, негативним шляхом, що тільки збільшує 
ймовірність спалаху і підсилює його інтенсивність. Такими можуть 
бути кризи сімейних відносин. Ми ж тут висловимося відносно, так 
званих, творчих криз. Як правило, початок більшості таких криз 
пов’язують із закінченням творцем (письменником, наприклад) великої 
творчої праці і нібито з невизначеністю: „Що ж робити тепер? Ідей 
немає, задумів немає, сил – теж немає ...” Потрібна, нібито „підза-
рядка”, головним чином, емоційна, щоб подолати цей дуже важкий, 
неприємний, справді дуже дискомфортний стан. Нам видається, що 
механізм описано зовсім невірно, некваліфіковано і абсолютно непси-
хологічно. Криза, нам здається, дійсно, в цьому випадку, як правило, 
виникає, але зовсім з інших причин і завдяки іншим механізмам. У 
процесі роботи над твором дуже активно протікає мікрогенез (ще одна 
назва явища – актуалгенез). Виражається це в тому, що разом з 
головними, домінуючими ідеями і образами у письменника (компози-
тора, художника, одним словом – автора) виникають й інші дуже 
яскраві та привабливі задуми, ідеї та образи, від більшої частини яких 
він змушений зараз відмовитися, адже вся його творча активність 
підпорядкована головному. Оскільки ці „побічні” задуми та ідеї не 
зникають і теж „дуже хочуть” пред’явити-висловитися, створюються 
зони потужної фрустрації. Якщо робота виявляється довгою, 
напруженість у цих зонах досягає великих значень. ...І ось закінчено 
головну працю. Ситуація дуже емоціогенна, і справа не в тому, що 
позитивна, а в тому, що мало контрольована з боку волі. Тут і може 
початися життєва криза, але не тому, що писати більше ніби як нема 
про що, а від того, що, виявляється є багато, дуже багато того, про що 
писати треба. Це доходить до свідомості, вибиває з колії... А сил дійсно 
немає. І тоді розвивається криза. Звичайно, це тільки гіпотеза, але, у 
всякому разі, вона спирається на відомі закономірності. Якщо мікро-
генез дійсно відіграє велику роль у розвитку, зародженні і переживанні 
життєвої кризи, стає більш зрозумілою цілісна картина явища і, 
зокрема, роль особистості. Так чи інакше, але психологічний механізм, 
що лежить в основі як вікової, так і життєвої кризи, видається нам, 
якщо не єдиним, то дуже і дуже схожим. Для того, щоб його зрозуміти, 
треба спробувати розібратися зі структурою і динамікою того явища, 
яке позначається як „зона тривалої фрустрованості”. На жаль, власне 
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експериментальні дані тут відсутні, проте численні спостереження і, 
головне, досвід практично-психологічної роботи дозволяють, нам 
здається, побудувати, в цілому, вірну модель цього явища.  

Почати слід з того, що ця „зона” виникає цілком закономірно як 
відповідь на акт розвитку (в тому числі, актуалгенезу), хоча і не в 
кожної людини вона призводить до кризи. Кожен крок у розвитку 
призводить до явища „росту психіки” (дуже вдалий, на наш погляд, 
вираз В.М.М’ясищева [317]). Це означає появу нових інтересів, 
бажань, потреб і можливостей. Природно, людина виражає це новими 
запитами до соціального оточення, до самої себе або свого орга-
нізму. Так само природно й те, що дуже часто названі інстанції не 
очікують такого запиту і задовольнити його не можуть. Часто й у самої 
людини можливості у своєму розвитку дещо відстають від запитів, і 
тоді виникає фрустрованість. Психологічно це означає появу нового, 
особливого переживання, яке і визначає, власне, все подальше. Нага-
даємо, що „пережити”, в нашому розумінні, означає „перевести щось в 
своє-живе [341]. Це дуже складна багатопланова внутрішня діяльність, 
яка полягає, власне, в побудові особистістю свого внутрішнього світу 
(Л.І.Анциферова – „Особистість – суб’єкт побудови свого внутріш-
нього світу” [16, 5]). Переживання як би вбудовує численні стани 
фрустрації у внутрішній світ, перетворюючи їх у структуру самої 
особистості (і, звичайно, переструктуровує всю особистість). У цьому 
випадку людина усвідомлює незадоволеність, яка „торкається” всього 
життєвого сенсу, і здійснює вчинок, спрямований на позбавлення від 
незадоволеності, на особистісний ріст. Це є акт особистісного розвит-
ку. Криза в даному випадку не виникає. Вона виникає тоді, коли 
людина з яких-небудь причин не може або не хоче пережити стан 
фрустрованості. У такому, непережитому, не перекладеному в своє-
живе вигляді цей стан надовго затримується, розростається і інкапсулі-
юється („зона”), поволі впливаючи на особистісні процеси. Зрештою 
відбувається його зіткнення (як „не мого”, чужого) зі змістом Я. 
(В.В.Столін), що і визначає початок кризи. В онтогенезі так відбу-
вається завжди у зв’язку зі значущістю новоутворень (переживання 
просто не в змозі відразу „охопити” і переробити їх). У актуалгенезі це 
відбувається значно рідше і лише у зв’язку з деякими особистісними 
особливостями людини. Наведемо лише один варіант, використавши 
поняття К.Роджерса „умова цінності”. Враховуючи нашу трактування 
терміна „переживання”, можна так викласти одну з основних ідей 
К.Роджерса [392]: до самосвідомості (Я-концепція) допускається 
тільки те, що пережито, але саме „умова цінності” визначає, що можна, 
а чого не можна переживати. Наприклад, не можна переживати 
бажання не послухатися батьків, причому, в будь-якому віці (або – не 



 560

можна переживати бажання зробити те, що буде засуджено най-
ближчим мікросоціальним оточенням). А бажання таке, уявімо, 
виникло, і воно, як взагалі, бажання, наполегливо вимагає, щоб його 
пережили. А людина – не може навіть виконати це бажання (якщо – 
дуже хочеться), але пережити не може. Останнє тільки інтенсифікує 
„зону фрустрованості”, людина відриває від свого Я те, що він зробив, 
блокує все приємне і корисне, що цим пов’язане, застосовує масу 
захистів... І це є початок кризи. Цікаво, що людина не хоче переживати 
не тільки саме бажання, але і все, що з ним пов’язано, в тому числі – і 
досконале. Більше того, вона відчужує себе від цього процесу, як би 
роздвоюючись, породжуючи біля себе чужі йому процеси і 
структури. Так починається невроз. 

Але це – лише одна можливість подальшого. Є й протилежна. 
Повернемося до онтогенезу, і звернемо увагу на той очевидний 

факт, що будь-яка вікова криза починає вирішуватися, завдяки системі 
самостійних вчинків людини. В.В.Столін точно пише про вчинок: 
„Вчинок це і є перехрестя, перетин двох діяльностей. Конфліктний 
сенс вчинку переживається вже до його звершення або як свідома 
дилема, або й частіше – як суб’єктивна трудність, небажання, тобто у 
формі емоційної сигналізації про цю конфліктності” [436, 255]. Нако-
пичені, у зв’язку з появою вікового новоутворення фрустрації не 
хочуть, не можуть пережитися. Але вони настільки численні і значні, 
що на якомусь етапі починають блокувати сенс Я, що суб’єктивно 
переживається людиною будь-якого віку як неможливість жити далі. І 
тоді, і тільки тоді, людина виходить на це „перехрестя” і здійснюючи 
вчинок, починає таки приймати, переживати і усвідомлювати нако-
пичені незадоволеності. Вона це робить сама, роблячи вчинки і суб’єк-
тивно переживаючи їх, тому що іншого шляху до психологічного 
здоров’я у неї просто не залишається. Переживання породжує нові 
структури з новими життєвими смислами, актуалізує нові потреби і 
засоби їх реалізації, дезактуалізувавши старі, і це є у власному 
розумінні слова особистісний розвиток. 

Але точно така картина в актуалгенезі. Криза як відмова від пере-
живання нового, відторгнення його від себе, долається в серії само-
стійних вчинків людини, тому що тільки в цьому процесі починає 
працювати переживання і з’являються нові смисли. Звичайно, цей 
процес нелегкий для особистості і тому передбачає професійну психо-
логічну допомогу. Тільки остання повинна бути кваліфікованою і не 
зводитися до підтримки реакції на привід. Крім того, не слід забувати, 
що явище життєвої кризи та її корекція, безумовно ставляться до 
проблем психології розвитку. 
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Відомо, що життєва криза особистості не діагностується достат-
ньо надійно за допомогою психометрики. Водночас, ми достатньо 
точно можемо фіксувати цей період у людини, хоча, зазначимо, лише в 
його зовнішніх виявах, а на долю власне психології кризи знову 
припадають численні інтерпретації, умовиводи та уявлення. Разом з 
тим, слід зазначити два безсумнівні факти: по-перше, що на час 
навчання в школі випадає 3-4 так звані, нормативні, вікові кризи, а, по-
друге – сучасна організація навчального процесу та дуже низький, як 
правило, фаховий рівень і слабка професійна мотивація педагогів, 
сприяє, безумовно, виникненню і життєвих (ненормативних) криз. Ми 
б хотіли проаналізувати фактори виникнення (з одного боку), та 
запобігання і подолання (з іншого) життєвих криз учнів. Ми не будемо 
тут зовсім торкатися вікових (нормативних) криз, зазначивши лише, 
що знання про них та закономірності їх перебігу дуже б сприяло 
оптимізації психічного здоров’я учнів, але, на жаль, таких знань ми, 
практично, не виявили ні у педагогів, ні у батьків учнів. 

Як уже зазначалося, ми розуміємо під кризою стан, який розви-
вається у людини доволі довго, шляхом поступового накопичення 
фрустрацій, незадоволень та дисгармонійних переживань. Приводом 
„спалаху” кризи може, при цьому, стати будь-який фактор, який може 
знаходитися дуже далеко від „кризової” зони”. З першого погляду, 
дорослій людині може здатися, що знаходження в школі дитини це 
всього – лише епізод, і він, за визначенням не може розглядатися, як, 
такий, що сприяє виникненню такого фундаментального потрясіння, як 
криза життя особистості. Але слід уважніше придивитися до ситуації і 
не забувати, що для дитини знаходження в школі, є найважливішою, 
єдиною формою її участі у „справжньому” житті і все тут сприй-
мається саме „по-справжньому” – гостро і глибоко. 

Перше, що може глибоко фруструвати дитину – те, що школа, 
виявляється, зовсім не розрахована на діяльність і взаємодію з індиві-
дуальністю, тобто – індивідуально-специфічною, неповторною, і уніка-
льною особистістю, якою є кожна дитина. Точно і лаконічно з цього 
приводу висловилась А.В.Белошистая: “В реальній шкільній практиці 
вибір способів і прийомів навчання обумовлений характером навчаль-
ного матеріалу і типом уроку. Жодна з існуючих сьогодні методик не 
зумовлює рекомендований до того чи іншого матеріалу метод (спосіб), 
що входить до нього, набір прийомів навчання індивідуальними від-
мінностями учнів. Навпаки, всі рекомендації дидактів і методистів 
орієнтовані на певний загальний образ дитини, яка має не лише 
середній рівень розвитку здібностей до учіння, але й однаковий темп 
навчання, однаковий провідний тип сприймання, здібність до запам’я-
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товування і т.п. [46, 149]. Тобто – методика орієнтована на дитину, якої 
в природі не існує. Безумовно, якась „своя логіка” тут є (скажімо, для 
не значної кількості дітей цей середній образ попаде в їх „зону 
найближчого розвитку” і сприятиме подальшому становленню. Хоча 
відбувається це виключно за адекватної допомоги дорослого, чого ми 
не спостерігали жодного разу). Є тут, безумовно, і якась „своя” 
необхідність, вимушеність. Але ми повинні констатувати: „фрустрація 
усередненості” – перша, й можливо, найважча, з якою зіштовхується 
дитина в школі. Особливо, якщо додати сюди усередненість вимог 
поведінки (педагоги чомусь дуже полюбляють цю фразу: „єдині 
вимоги”). З позиції зовнішньої (а саме така вона у педагогів) – все виг-
лядає доволі нормально. Здійснюється процес соціалізації і адаптації, 
без чого жити в цьому суспільстві не можна (і таки ж не можна). Але з 
точки зору внутрішньо особистісної, психологічної, з урахуванням віку 
дитини, вона дійсно – таки потрапляє в дуже скрутну, вкрай напру-
жену ситуацію. Що, скажімо робиться з особистістю, темперамен-
тальні особливості якої не дозволяють виконувати завдання і розпо-
рядження вчителя вчасно, або в неї відсутні на даний момент меха-
нізми довільності і опосередкування ? Таких питань, згодимось можна 
задати безліч. Відбуваються, на жаль, як правило, речі суто негативні – 
дитина (головна мотивація якої, про що чітко свого часу написали 
Виготський і Адлер – стати повноцінною соціальною істотою) нама-
гається виконати вимоги правил, персоналізованих в постаті вчителя, 
намагається, особливо, на початку, будь-що! За відсутності відпо-
відних психологічних механізмів, за наявності індивідуальних обме-
жень, це призводить до серйозних емоційних перевантажень, що 
зовсім не сприяє формуванню нових психічних структур. Навпаки, 
сприяє це накопиченю негативних станів, втоми, розвитку психосо-
матозів і інших маленьких і великих неприємностей. А в цілому, це – 
перші кроки до майбутньої життєвої кризи. Істотно негативну роль 
відіграє при цьому явище, яке можемо назвати „неусвідомлюваністю 
діяльності і ситуації” школярем. Йдеться, зокрема про те, що 
педагогічна система в яку потрапляє дитина, зовсім не розрахована на 
те, щоб чітко і зрозуміло, глибоко і переконливо пояснювати їй як 
загальний сенс всього цього дійства, так і сенс окремих вимог і, навіть, 
учбових завдань. Вчителю лише здається, що він роз’яснив дітям, 
навіщо їм виконувати, скажімо, саме це домашнє завдання (а частіше, 
вчителі й не переймаються цією турботою). Насправді ж наш 
батьківський досвід (а потім, і емпіричні дані) свідчать, що в 98 % 
випадків учень не може пояснити (а отже – не розуміє), навіщо він 
виконує саме це завдання. Те саме відбувається і з завданями, що 
виконуються на уроках. Отже, діяльність виявляється знесмисленою 
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(тепер – дуже легко, варто лишень читачу уявити, що відсотків так 
80% дня він займається тим, що не має для нього ні сенсу, ні значення, 
ні інтересу… То й як він себе почуватиме?). Якщо серйозно, тут напро-
шується далека аналогія з поняттям „закинутість” в екзистенційній 
психології. Дійсно, дитина виявляється просто „закинута” в освітній 
простір, де її не сприймають за суб’єкта, не радяться і взагалі … 
ігнорують. І вона – дитина. Чи стане в неї сил перетворитися на 
аутентичну особу, трансцендувавши ситуацію, вибудувавши свій влас-
ний світопроект – залишається великим питанням. Саме тому, 
центральне питання екзистенційної психології „Де Ви?” залишається 
тут без відповіді. 

В цій ситуації фактично блокуються особистісні прояви, вини-
кають численні комплекси, а головне – відбувається фрустрація особ-
ливого інтелектуального почуття. Ця ситуація настільки гостра, що 
набуває навіть певного психіатричного відтінку, і ми дозволимо собі 
проаналізувати тут деякі думки старого і чудового (але, на жаль, міцно 
забутого) українського дитячого психіатра І.А.Сікорського, який при-
діляв спеціальну увагу даній проблемі в контексті психічного здоров’я 
дитини. І.А.Сікорський, зокрема, пише: „Правильно розвинене інте-
лектуальне почуття – це чуття істини, яке вабить нас до пізнання і 
робить для нас неприємним незнання; інтелектуальне почуття спонукає 
нас до розумової праці, до упорядкування наших думок, до система-
тизації наших знань, висновків та умовиводів; воно, нарешті, осяює нас 
радісною перспективою виникнення нових відкриттів і успіхів у пошуку 
істини” [418, 15]. Дослідник впевнено доводить, що інтелектуальне 
почуття, в такому його вигляді, знайоме дитині з дуже раннього віку, не 
говорячи вже про школяра. Звернемо увагу – „людині властивий олюд-
нений, осердечений розум” [418, 18]. Тож інтелектуальне почуття 
робить пізнання і розуміння привабливим і приємним (і навпаки, 
незнання – неприємним і дискомфортним). Таким чином І.А.Сікорський 
чітко зазначає значну мотиваційну силу цього почуття і отже, відсут-
ність пізнавальних мотивів пояснюється фрустрованістю і деформова-
ністю цього почуття. Але ж за численними даними (в тому числі, і за 
нашими) у більшості (абсолютної! більшості) сучасних школярів пізна-
вальні мотиви дуже слабкі, або відсутні, або викривлені в бік жорсткого 
прагматизму (особливо, „завдяки” так званій кредитно модульній систе-
мі і системі тестувань, яка, до речі, просто знелюдніє процес навчання). 
Тож, проблема, виявляється, приховується в почуттях, а отже – в 
людських стосунках. 

Слід зазначити, що подібні погляди стали пізніше стрижневими 
для гуманістичної психології. Так, А.Маслоу висловив ідею, згідно з 
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якою потреба у власному розвитку і почуття задоволення від її 
досягнення є одною з кореневих рушійних становлення особистості. 
Карл Роджерс цілу книжку присвятив дослідженню шкільних проблем 
сучасності. Характеризуючи традиційне навчання як єдність вимог 
реалізації предписаної ззовні вчителям і учням навчальної програми, 
фронтального спілкування, стандартних тестів академічних досягнень, 
зовнішніх оцінок успішності,які обов’язково й беззаперечно знижують 
зацікавленість учнів, їх пізнавальну мотивацію і викликають нароста-
ючу безсмисленість учіння, К.Роджерс показав, що єдиною альтерна-
тивою цій практиці навчання є лише центрована на учнях гуманістична 
практика [394]. Висловлене це майже через сотню років після робіт 
Сікорського, що, на наш погляд, є дуже симптоматичним. В чому ж 
бачив цю „центровану на учні практику” український дитячий пси-
хіатр? Вчитаємося лишень: „…якими важкими і навіть небезпечними 
для розуму і здоров’я учня є розумові заняття без допомоги (!) вчителя 
(підкреслено нами – М.П.). Ми маємо на увазі те явище, що при цьому 
легко виникає і полягає в неясності думки і розумової сплутаності, в 
яке впадають діти особливо в перші роки шкільного життя… Ця гостра 
розумова сплутаність, яка перекриває можливість розмірковувати про 
предмет і навіть пригадувати, може стати звичною вадою мислення і у 
своїх більш різних формах, може ускладнювати учіння і навіть 
приводити його до абсолютної безуспішності в заняттях” [418, 43]. 
Отже все – на межі патології, не те що кризи. І.А.Сікорський пояснює 
це (ми, правда, й самі це гарно знаємо, але що з того?): „Діти не лише 
вивчають науки або предмети у своїх наставників, але научуються 
самому процесу мислення і навичкам наукової або систематичної 
техніки мислення” [418, 44]. Але, додамо, научуються вони не самі по 
собі – їх треба цьому спеціально вчити і може це зробити не комп’ютер 
чи якась інша дорога залізяка, це може зробити лише, професійна і 
уважна – любляча людина – вчитель. Сікорський пише: „Вчитель живе 
знаряддя, живе начало; книга – мертве знаряддя, мертве начало” [418, 
47], і далі: „Найбільш шкідливим для розумового розвитку уявляється 
передчасний перехід до книжкового способу вивчення предмету [418, 
55]. При цьому (без допомоги вчителя) утворюються такі дуже 
неприємні речі , як неадекватні і дуже витратні способи навчання, заді-
юються нижчі форми когнітивних емоційно-мотиваційних процесів, 
розвивається значна стомлюваність, і діти дуже швидко перетворю-
ються на невдах, часто зі сформованим комплексом безпорадності і 
страху невдачі (іноді, зазначимо, може розвиватися більш серйозний 
комплекс – страх успіху, що має загальне, не лише вузько навчальне 
„застосування”). 
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Ми б хотіли тут наголосити на аспекті допомоги вчителя, який 
зачіпає І.А.Сікорський. Тут, на наш погляд, слід виходити з чотирьох 
основних беззаперечних положень. По-перше, вчительської допомоги 
потребують всі (без винятку) учні і в усіх психологічних ланках 
процесу навчання, від формування учбово-пізнавальної мотивації, до 
виконання окремих учбових дій (вправ). По-друге, учні потребують 
різної допомоги, різної як за її ступенем, так і за змістом. Це зумовлено 
індивідуальними особливостями розвитку, і зокрема, розміром та 
змістом „зони найближчого розвитку”, хоча і не лише її. Отже міру і 
зміст допомоги слід спочатку визначити. По-третє, допомагати, як 
відомо, можна лише тій людині, яка сама щось робить або, принаймні, 
хоче зробити. Тож, допомогти, не означає зробити замість учня. З 
іншого боку, допомога не повинна „придушувати” власну ініціативу 
дитини. Навпаки, вона повинна сприяти її виникненню і всіляко під-
тримувати це прагнення зробити щось самостійно. Але зробити треба 
правильно, і, таким чином, тут ми зустрічаємось зі специфічним корек-
ційним аспектом допомоги. Нарешті, по-четверте: оскільки допомога є 
явищем всеохоплюючим і обов’язково-необхідним, її надання не 
повинне супроводжуватись такою собі думкою про учня, як про 
невдаху,який сам нічого не вартий. Навпаки, допомога вчителя (різна і 
різнобічна) це абсолютно нормальне явище, яке має пронизувати 
буквально весь процес навчання. 

При цьому не слід забувати, що в задачу вчителя ніяк не може і 
не повинно входити розвивати дитину. Така задача не може бути ви-
рішена і поставлена вже в силу того відомого факту, що особистість – 
система, яка само-розвивається у взаємодії із зовнішнім (перш-за-все, 
соціальним) оточенням, власним організмом та власним Я. Нагадаємо 
тут тезу Виготського, згідно якої, навчання і розвиток речі дуже різні, 
один крок у навчанні може означати сто кроків у розвитку і 
навпаки…[109]. Педагогічні дії вчителя, які мають мати допомагаючу 
природу, покликані гармонізувати вказані взаємовідношення, і тим 
самим сприяти розвитку учня. Але, повторимо, актуально задача 
розвитку перед педагогом не може навіть ставитись. Допомагаюча дія, 
як це показано у дослідженнях [322], має складну психологічну при-
роду. Власне, можна сказати, що всі засоби цієї дії є психологічними за 
своєю сутністю. Так, в орієнтовній частині (якщо використати 
класифікацію П.Я.Гальперіна і О.В.Запорожця), дана дія обов’язково 
повинна включати в себе особливу спостережливість (щоб „розгле-
діти”, що саме робить інша людини, і що в неї не виходить), емпатію, 
чітке розуміння мети допомоги та схему – уявлення вірогідносних 
варіантів взаємодії з суб’єктом допомоги. У виконавчий частині 
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оздоблення допомагаючої дії складається з двох пластів. Перший – 
комунікативний – включає в себе власне фасилітуючи засоби, тобто 
такі, що спрямовані на спонукання до взаємодії, її підтримку і роз-
виток, корегування і перелаштування контакту, якщо він розвивається 
деструктивно. Другий пласт – власне, виконавський: тут зосереджені 
засоби реальної допомоги у певному виді діяльності. Якщо мати на 
увазі навчальну діяльність, може йтися про допомогу учневі в осмис-
ленні і запам’ятовуванні учбового матеріалу, висловлення власної 
думки, самооцінці, спонуканні креативності та власної ініціативи 
тощо. З боку особистості вчителя, застосування перерахованих засобів 
передбачає діалогічність та суб’єктну налаштованість. Проте, ми 
хотіли б підкреслити спеціально: вказані особистісні якості зовсім не є 
рідкісними для вчителів, принаймні, починаючих працювати. Але 
неможливість їх реалізувати дуже часто фруструє вчителя і приводить 
до розвитку кризових моментів в його професійному (і не лише 
професійному) житті. А неможливість ця пов’язана з практичною від-
сутністю у професійному арсеналі педагога перерахованих вище спо-
собів дій. Саме тому його спіткають численні невдачі – неорганізо-
ваність і недисциплінованість учнів, їх невміння і небажання вчитися, а 
отже – неуспішність, байдужість, яка легко переходить в агресивність. 
Більшість вчителів „віддаляється” від дітей, використовують різнорідні 
захисти, кінець кінцем створюють свій маленький „куточок”, де їм 
відносно комфортно і затишно. 

Зазначимо, що ми далекі від того, щоб не помічати суто 
суб’єктивні складнощі життя й роботи вчителя, так само, і сторонні 
фактори, що дуже негативно впливають на процес учіння (здоров’я 
дитини, невлаштованість (психологічна, перш за все) сімей, розкла-
даючий вплив ЗМІ, неадекватне перебільшення значення і місця 
комп’ютерної техніки, яка є всього лише „мертвим знаряддям” у 
навчальній роботі, але, окрім цього може нести величезний негативний 
вплив на особистість дитини). Повторимо, ми далекі від того, щоб 
всього цього не помічати і знаємо, що це є могутніми факторами 
можливого кризового розвитку. Проте наша задача була обмежена. Ми 
хотіли тут показати, що сама професійна педагогічна діяльність вчи-
теля несе в собі значний потенціал не лише принципового покращення 
успішності дитини, але й запобігання та подолання кризових станів. 
Для того, щоб стати такою, вона повинна оздобитись психологічними 
засобами педагогічного спілкування та, власне, навчання. Фасилітація 
педагогічної взаємодії, діалогізм спілкування, формування „переда-
вання” учневі власне психологічних засобів учіння, перерахованих тут, 
дозволить оптимізувати освітній простір, зробити його більш людя-
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ним, звичним, пом’якшить жорсткість вимог і відчуженість його від 
живої дитини. 

В контексті ж цілісної теми дослідження, сенс даного параграфу 
полягає в тому, що доводиться структурована природа життєвої кризи 
людини, зокрема в навчальній діяльності. Разом з тим, існує багато 
інших проявів життя особистості, які теж, по-своєму, сприяють 
структуруванню внутрішнього світу. Ми зупинимось лише на деяких з 
них, не зберігаючи логічної послідовності, оскільки нас цікавить інша, 
внутрішня логіка самого явища структурування. Головним чином мова 
піде про художню творчість та деякі аномальні форми поведінки, в 
основі яких лежить індивідуальне специфічне утворення внутрішніх 
психологічних структур.       

 
 

7.3. Утворення нових структур  

при сприйманні художнього твору 
 
Утворення нових структур при сприйманні художнього твору 

відбувається далеко не завжди, про що, зокрема, свідчать наші дос-
ліди. Коротко кажучи, текст (взагалі, будь-який художній твір) може 
продукувати нові структури, за умови сприймання і переживання 
його як події. І головним параметром при цьому стає так зване 
„входження” в твір. Ця акція, поки що зовсім не вивчена в науковій 
психології, але з нею, виявляється, можна працювати, отримуючи 
цікаві емпіричні дані (мається на увазі те, що Гете назвав „точною 
уявою”, і з точки зору уяви „входження” може бути „буквальним”, 
маючи на увазі те, про що писав Ю.Лотман – твір завжди обмежений 
рамками, які задає автор. Ця акція як буквальна гарно описана в 
романі В.Набокова „Інші береги” [320]). Інша можливість вибудови 
нових структур пов’язана з творами мистецтва, які мають дуже 
високий, явний рівень емоціогенності. Свого часу Л.С.Виготський 
довів це в роботі „Психология искусства” [124], показавши, що емоція 
„...закладена” в творі, сприяє появі нових психологічних утворень 
(структур) у споглядача. При цьому, починає діяти „закон правди 
емоцій”, завдяки йому структура – зворотно підсилює емоцію і цей 
процес може приводити до дуже високих емоційних напруг, що за-
вершується катарсисом. В той же час, у споглядача, „пляма” струк-
тури”, утворена емоцією мігрує в просторі психіки, включаючи різні 
переживання і створюючи масу нових структур. Перед ним ніби 
виникає панорама. Частіше всього зміст її складає структурований і 
перетворений індивідуальний досвід. Взагалі, породження нової 
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форми (за М.К.Мамардашвілі, форма – можливість структури) ніби 
закладена як можливість в кожному справжньому художньому творі. 
Адже, за Л.С.Виготським, сутнісний закон художнього твору як раз і 
полягає в тому (і забезпечує відповідні ефекти), що митець, залиша-
ючи життєвий зміст події, руйнує її життєву форму, вибудовуючи 
свою, художню форму. Отже він створює нову структуру на 
звичайному матеріалі життя або власної пам’яті, власних вражень. 

Існує, однак, важливе для психології питання: чи кожний акт 
споглядання художнього твору і чи в кожної людини викликає появу 
нових структур у внутрішньому світі? На це питання, на жаль, 
психологія відповісти не може. По-перше, тому, що акт цей дуже 
інтимний, і людина сама не рефлексує те явище, що ми описуємо, а 
отже нічого і ніяким способом розповісти про це не може. По-друге, 
на жаль, серед сучасних творів всих видів мистецтва абсолютна 
більшість таких, в які просто нема куди входити – там, власне, немає 
глибини змісту, немає твору. Ми займалися цим питанням спеціально, 
в тому числі й експериментально, і можемо тут дещо зазначити. 
Перше, на що ми звернути увагу – описаний спосіб споглядання твору 
притаманний практично всім маленьким дітям. Слухання казок, 
творів, що підходять за віком, музичних творів, живопису – таки по-
роджує в них нові структури і це доволі легко виявляється, в зв’язку з 
прагненням дитини виразити пережите. Форми вираження різні, але 
найчастіше це оповіді-наративи (дитина зазвичай – учасник подій, 
про які розповідає), ігри та малюнки. Прояв такої активності, на наш 
погляд, пов’язані з необхідністю до-пережити подію (до-будувати 
нову структуру), звикнути до неї, зробити своєю. Особливо це стосу-
ється знову-таки творів з підвищеною емоціогенністю або чимось 
зовсім незвичайним (фантастичні сюжети казок). Тут укорінена, нам 
здається, і природа дитячої творчості. Ми спостерігали таких дітей, 
можемо навести масу емпіричних даних, але не бачимо в цьому 
необхідності – вони знайомі всим. Важливо було побачити механізм. 

Дещо по-іншому як показано споглядаються художні твори в 
ранній юності, хоча там це споглядання теж пов’язано зі структу-
руванням. Вивчення роботи даного механізму у дорослих вимагає 
експериментування, хоча, гіпотетично, ми визначили мистецькі види 
діяльності, в межах яких цей процес обов’язково присутній, і можна 
його спостерігати, а також отримати звіт про нього без експерименту-
вання. Це такі професії як диригент, режисер-постановник, індивіду-
альний виконавець, композитор-пісенник (якщо музика складається 
на певний вірш). Ми провели 15 інтерв’ю з людьми вказаних 
професій. І, оскільки вони повною мірою співпадають в частині, яка 



 569

нас цікавить, наведемо тут тільки 2 фрагменти – з музичним 
диригентом та кінорежисером. 

Диригент Г.: ...Спочатку я просто, як звичайна людина, слухаю 
кілька творів, вибираю той, що мені просто сподобався... Психолог 
(П): Ви можете розкрити це „просто сподобався”? Г. – Ніколи не 
думав про це. Ну, він повинен ніби зазвучати в мені, вірніше і 
точніше – це я ніби звучу разом з музикою Я не можу пояснити 
докладніше. 

П. – От, ви вибрали твір. Що далі? 
Г. – Я слухаю його багато разів, паралельно читаю ноти. Він 

починає звучати в мені і без музики. Я намагаюся уявити це життя, 
яке відображено в творі – емоції, думки, долі людей, плин і переходи 
що вони відчувають. Він (твір – П.) в мені, ніби оживає, стає 
часточкою мого життя, а моє життя поєднується з ним. Він охоплює 
мене. Мені дуже хочеться це озвучити.... 

П. – Який наступний етап? 
Г. – Це – більше професійне. Я уявляю, як цей твір виконає мій 

оркестр. Знаю, на що здатен кожен музикант, розписую партії, форму-
люю вимоги. Перед початком репетицій обов’язково розповідаю про 
твір, як його зрозумів і пережив я. Дуже бажано, щоб більшість 
виконавців у цьому були солідарні зі мною, щоб вони прониклися 
життям і думками твору, і пережили те, що пережив я. При виконанні 
моє переживання (внутрішньо озвучене) – як модель чи зразок. Хоча 
іноді виникають суперечки і диспути, люди пропонують інші 
бачення. Я дуже часто погоджуюсь. При цьому, від тексту твору ми 
не відступаємо ніколи. 

Бесіда з кінорежисером К. 
К. – Спочатку я читаю сценарій просто як звичайну художню 

книжку, яка може сподобатись, або не сподобатись. Працювати 
починаю з тим матеріалом, який сподобався. 

П. – Поясніть, будь-ласка, що означає оце „починаю пра-
цювати”? 

К. – Я багато разів повертаюся до тексту. Намагаюсь „ухопити” 
головну ідею, сенс твору. ...Водночас, починаю ніби „проживати 
його” – спілкуватися з героями, взнавати їх характери, особистісні 
риси, в уяві жити в описаних містах, селах, іноді, і не в уяві; вивчати 
професії і т.ін. 

Потім, коли я „стаю в творі своїм”, або він стає для мене своїм, 
починаю аналізувати акторські позиції і дії, вибирати фахівців, які 
підходять під мою модель переживання твору. Звичайно, іноді 
вносяться певні корективи, але центральна ідея, головний сенс має 
залишитися. З ним я, до речі, одразу знайомлю всю творчу групу... 
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На наш погляд, для нашого аналізу цих уривочків бесід-інтерв’ю 
цілком досить. Ми тут яскраво бачимо структуроутворюючу роботу 
переживання людини при сприйманні твору, бачимо структуро-
перетворюючу роботу (вираження формує переживання). Фактично, 
перед нами дійсне естетичне сприймання (естетична активність), і те, 
що воно стає можливим в ситуації „для іншого” підкреслює роль 
діалогічності як в естетичному сприйманні, та і структуруванні в 
цілому. 

Ми провели ряд експериментальних досліджень зі студентами 
нехудожніх спеціальностей, присвячених викликанню власне естетич-
ного сприймання (структурування) через створення умов „входжен-
ня” і активного „знаходження” в просторі твору. Використовувались 
переважно, твори живопису і музичні класичні (інструментальні) 
твори. Результати цих робіт, а також їх ідеологія і процедура опуб-
ліковані нами та нашими колегами і учнями, на них захищені ряд 
дипломних і магістерських робіт [348; 510; 231; 298]. Тому ми можем 
не відтворювати тут ці тексти. Зазначимо лише, що в усих викладках 
експерименти були результативні, тобто незалежно від твору і 
особистості досліджуваних, останні виконували даний від активності 
і в оповідях-наративах демонстрували переживання твору як фор-
мування нових структур внутрішнього світу. Фактор індивідуальності 
в галузі змісту образів-структур і, відповідно, оповідей. Між іншим, 
стало ясніше, чому в одному й тому ж творі різні люди бачать (чують) 
різне. Стало ясно, що це є закономірність. Ми опишемо експеримент, 
про який  ми вже згадували раніше, що проводився в даному на-
прямку по новелі Олександра Гріна „Акварель” (додаток 2). Це зовсім 
невеличкий твір, але, ми б сказали, з прихованою і пронизливо-
тонкою художністю. Оповідання на 4 сторінки починається описом 
початку дня в безладді злигодної сім’ї, де обоє подружжя люблять 
випити і саме тому – безладдя і відчуття повної безнадії і безглуз-
дості. Вони сваряться – чоловік (Кліссон) учора, замість того, щоб 
влаштуватися на роботу, знову напився і зараз лаявся, думаючи лише 
про те, як вкрасти у жінки крону на випивку (він знав, де лежать 
гроші). Жінка сварилася. Скандал розгорявся. Але тут прийшла 
сусідка і відволікла жінку (Бетсі). Кліссон ухопив крону і почав 
втікати до міста. Бетсі – за ним. Вони йшли, бігли, їхали на трамваї і 
Кліссон вийшов біля музею, де проходила виставка акварелістів. Він 
ішов по залах, не дивлячись по сторонах. Жінка настигає його. Вони 
стояли і тихенько лаялись („Віддай крону!” – „Не віддам” і т.ін.). 
Вони переміщалися з публікою і раптом підійшли до картини, біля 
якої стояло „понад десяток глядачів”, і... взнали свою злиденну 
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будівлю. Все було точно, але картина була яскрава і радісна – стільки 
в ній було зелені, сонця і... душі. „Захоплені, налякані, перебиваючи 
один одного ретельними зауваженнями, вони швидко довели одне 
одному, що помилки немає”. 

„За ганком помийне відро і його не видно! – радісно заявила 
Бетсі”. 

„Да-а, а внутрі ж?! Хоча б ти підмела”, – гіркотою відізвався 
Кліссон”. 

„Вони відійшли до вікна і довго шепотілись... Вони наговорили-
ся і повернулися до картини, що так незвичайно знищила їх поганий 
настрій... Вони почули: „Найпрекрасніша річ сезону. Яке гарне світло. 
Подивіться на плющ!... 

Картина починала діяти, вони проникалися зачудованістю запу-
щеної зелені, що обвила цегляну будівлю в той ранок... 

Вони озиралися з гордим виглядом, страшенно жаліючи, що ні-
коли не наважаться заявити про те, що це їх житло. Кліссон випря-
мився, Бетсі запахнула пальто на грудях...” 

Потім вони дуже конструктивно і спокійно обговорили свої 
проблеми, „вийшли на вулицю, дивуючись, що йдуть в той самий 
будинок, про який невідомі їм люди говорять так ніжно і гарно”. Оце 
й усе оповідання. 

Ми прочитали його групі студентів – майбутніх психологів (N = 
25), потім дали можливість прочитати кожному окремо. На питання 
„Про що оповідання?”, „Що сталося з головними героями?” – отри-
мали самі банальні відповіді: „про злидні і пияцтво”, „про невдалий 
шлюб”, „герої спочатку полаялися, потім помирилися” і т.п. (відповіді 
були письмові). Отже, ніякого естетичного споглядання не відбулося, 
ніякі нові переживання і нові структури не виникли. А між тим, опо-
відання О.Гріна, при всій своїй простоті, є ніби двошаровим: він 
яскраво показує, як художнє споглядання конкурує з поточним пере-
живанням, вибудовує нові структури, моделює поведінку. Наші сту-
денти виявилися надто спрощено-прагматичними, щоб це відчути і 
побачити. Тоді ми дали домашнє завдання – на наступний раз ми 
поставимо це оповідання як фільм, а кожен член групи отримав роль 
режисера-постановника. 

При обговоренні на наступному занятті картина різко поміня-
лася. Наші питання набули для студентів всієї їх змістовності і 
гостроти. „Про що буде Ваш фільм?”, – так ми сформулювали 1 
питання. Відповіді: 

„Про те, що прості люди теж розуміють мистецтво”. 
„Про те, що мистецтво може змінювати людей”. 
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„Про те, що люди зазвичай не бачать краси навколо, не цінують її”. 
„Про те, що всі люди, навіть прості, звичайні – насправді складні 

і непердбачувані”. 
„Про те, що художня творчість позитивно впливає на людей, 

загострює прекрасні моменти (місця) їх існування”. 
В принципі, як бачимо, всі відповіді одного плану. Ми хочемо 

тут наголосити на тому, яка величезна робота проведена була студен-
тами; почали діяти переживання, створилися зовсім нові структури. І 
ще одне, цей фрагмент дослідження явно засвідчує, що переживання і 
структурування внутрішнього світу потребує часу і спокою, це є 
процес інтимний і дуже складний, багатошаровий, він міняє смислові 
структури людини. Далів ми обирали акторів, обговорювали дуже 
ретельно персонажі. Плакали, як плакала Бетсі (і розуміли – чому і 
над чим); боялися, як боявся Кліссон і зрозуміли, що найбільше він 
боявся втратити Бетсі. Ми вирішували „постановку” так, щоб сталася 
подія, щоб відчути її і пережити з героями, пережити ті нові якості 
(структури), які народилися, завдяки „такій незначній події”. І ще, ми 
обговорювали на прикладі даної новели тезу Л.С.Виготського з його 
„Психології мистецтва”, що художник лише використовує життєвий 
матеріал, а його майстерність полягає в тому, щоб на цьому 
звичайному матеріалі створити особливу, нову форму, яка зумовить 
художній ефект, отже – переживання і структурування [124]. 

В цілому, ми можемо зазначити, що наші власні не чисельні 
дослідження в галузі психології мистецтва, дали нам емпіричний ма-
теріал, узагальнена сутність якого засвідчує, що, за певних умов, твори 
мистецтва слід розглядати як найбільш „структурогенні”: їх сприй-
мання через призму „входження”, „охоплення”, викликає яскраві 
переживання і отже створення н6ових структур у внутрішньому світі 
людини. Цей чудовий ефект можна побачити по-іншому 

Далі ми сформулюємо лише одну тезу, яку і будемо захищати, а 
саме, що всі поетичні твори В.С.Bисоцького є творами мистецтва. 
Актуальність її очевидна в тому сенсі, що аналіз творчості поета в 
літературі проводиться в будь-яких аспектах, крім названого. Під-
креслюється виразність виконання пісень; проводиться власне філо-
логічний аналіз вірша; ведеться пошук в області, хто ж він, Висоць-
кий – поет, актор, співак, композитор; звичайно, маса робіт власне 
кон’юнктурного плану, в яких співаються дифірамби без серйозного 
аналізу, і багато біографічних робіт. Тільки художній аспект його 
спадщини залишається без належної уваги.    

Психологічний аспект обраний, при цьому, не випадково, а в 
силу того, що в психологічній традиції, яка сходить до Л.С.Вигот-
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ського, на наше глибоке переконання, розроблені найбільш фунда-
ментальні критерії аналізу мистецтва, які, в силу відомих причин, 
просто забуті і не актуалізується. Перевагою цих критеріїв є те, що 
вони об'єктивні, на відміну від мистецтвознавчих, в яких дуже силь-
ний суб’єктивний момент, і тому, зокрема, мистецтвознавчий аналіз 
вимагає колосальної професійної ерудиції, якою автор не володіє.  

Перш за все, необхідно точно визначити предмет вивчення. 
Якщо досліджується твір мистецтва, то предметом повинно висту-
пити те специфічне, що відрізняє мистецтво від інших областей та 
продуктів інтелектуальної діяльності. Кожен твір є сукупність дуже 
великої кількості різноманітних елементів і фактів і необхідно 
виокремити тільки те з них, що робить його саме мистецтвом. Най-
більш серйозну, з точки зору нашого аналізу, відмінність необхідно 
провести між мистецтвом і життям. Тут ми, слідом за Л.С.Виготським 
вважаємо, що мистецтво бере свій матеріал з життя, але створює над 
цим матеріалом щось таке, що у властивостях самого матеріалу ще не 
міститься. Завдяки цьому, в мистецтві реалізується така сторона 
нашої психіки, яка не може реалізуватися в повсякденному житті. 
Саме таким є мистецтво як предмет вивчення для Л.С.Виготського, і 
ми маємо намір слідувати даному розумінню. Інше важливе застере-
ження пов'язане з традицією залучення до аналізу мистецтва мемуар-
них джерел – оповідей самого автора і його близьких і знайомих з 
приводу сенсу і особливостей творів і мотивів їх створення. З точки 
зору психологічної, це абсолютно безрезультатна діяльність, тому 
що ще в психоаналізі абсолютно справедливо показано, що справжні 
мотиви і смисли ніколи не відомі й самому автору, а їх вербалізація є 
просто спроба раціоналізації того, що відпочатку раціональним не 
є. Таким чином, використання цих матеріалів не просто мало що дає 
дійсному розумінню, але ще й часто направляє його по хибному 
шляху.            

Перша і найбільш важлива ознака, що відрізняє мистецтво від 
немистецтва, міститься в особливому співвідношенні форми і мате-
ріалу /змісту/. Всупереч традиційному уявленню про їх „єдність”, ми 
дотримуємося тієї точки зору, згідно з якою мистецтво з’являється 
лише там, де автор, використовуючи життєвий матеріал, долає при 
цьому життєву форму, і саме це дозволяє звичайним і рутинним в цій 
звичаєвості житейський явищам перетворитися на явища естетичні. 
Подивимося з цієї точки зору на твори В.С.Висоцького. Їх називають 
життєвими, народними, доступними і зрозумілими всім і кожному, 
маючи при цьому на увазі, що вся сила, весь ефект їх впливу на того 
хто їх слухає в тому, що вони суть частка їхнього життя. Це дуже 
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зручне і красиве пояснення виявляється, все ж, абсолютно невірним, 
адже якби все було так просто, то вірші та пісні В. Висоцького не 
були б мистецтвом і, отже, не мали б такого сильного ефекту. Будь-
який вірш поета підтверджує цю думку. Ось „Братські могили”. 
Матеріал його складає досить банальна, на жаль, істина про те, що в 
цих могилах лежать невідомі люди, які віддали життя за свою землю, 
і їх треба поважати і пам’ятати. Це відомі всім школярам речі і самі 
по собі вони не дають особливого ефекту впливу на людину. Але коли 
ми читаємо: 

„На братских могилах не ставят крестов, 

и вдовы на них не рыдают, 

К ним кто-то приносит букеты цветов, 

И Вечный огонь зажигает" 

і далі: 
„А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк, 

Горящие русские хаты, 

Горящий Смоленск к горящий Рейхстаг, 

горящее сердце солдата”. 

У людини, що читає або слухача це, з’являється зовсім інше 
ставлення до життєвого матеріалу. Відбувається це тому, що подо-
лана звичайна форма: ритм, добірка образів, асоціацій, розстановка 
акцентів – все робиться зовсім не як у повсякденному побуті, а зовсім 
навпаки, за іншими законами, законам мистецтва. Адже насправді 
нічого не видно у вогні на могилах і чи так вже ми звертаємо увагу на 
те, що не ставляться на них хрести.    

Таким чином, по критерію подолання художником у формі жит-
тєвого матеріалу, можна реально віднести творчість поета до мистец-
тва, причому мистецтва високого і дуже важкого. Так „повсякденне”, 
яке є матеріалом для Висоцького, долається з дуже великими трудно-
щами, і з цієї точки зору зрозумілий ефект пісні Висоцького: він сам, 
його голос, інтонація – це той сильний і несподіваний засіб, який 
дозволяє отримати твір мистецтва. Як писав Л.С.Виготський: „...будь-
який твір мистецтва таїть у собі внутрішній розлад між змістом і 
формою, і саме формою досягає художник того ефекту, що зміст 
знищується, немов гаситься” [124]. Дуже добре видно цей ефект у 
вірші „Полювання на вовків”: Сам В.Висоцький згадував, що коли він 
записував цю пісню у Франції, французи дуже вражалися, як можна 
про таку звичайну, взагалі-то річ, як полювання на вовків, співати з 
таким надривом. Але в тому то й річ, що форма викладу, форма 
виконання знищила рядовий епізод, і ми абсолютно не сприймаємо 
цей вірш як опис полювання: з’являється художній ефект – ефект 
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„вчувствования”, робота власної фантазії, проживання шматочка 
свого життя при сприйнятті мистецтва – це і є другий критерій 
художнього твору. До речі, один з персонажів Висоцького сказав з 
приводу цієї пісні буквально наступне: „Так это ж про меня, про нас с 
тобой – Какие к черту волки!” [126].       

Якщо мова йде про твір мистецтва, то воно повинно бути таким, 
що для його адекватного сприйняття недостатньо просто пережити те 
почуття, яке воно викликає, необхідно здолати це, чуже, по суті, 
почуття, шляхом створення власного образу, власного життя. Іншими 
словами, естетичне сприймання – це творчість того, хто сприймає, його 
власна естетична активність (термінологія Л.С.Виготського). Сміливо 
можна стверджувати, що всі вірші Висоцького такі. Вони зроблені, так, 
що кожен слухає ніби про себе. У зв’язку з цим, необхідно сказати про 
поширену помилку (вірніше, спрощене тлумачення), пов’язане з тим, 
що вірші поета як би розділені за професійною ознакою і тому так 
близькі нам. Це дуже не точно. Якби все було так просто, то, скажімо, 
вірші про спорт, були б близькі спортсменам, про водіїв – батькам, про 
божевільних – ...! Ось „Песенка о прыгуне в высоту”: 

... „И я признаюсь вам, как на духу, 

Такова вся спортивная жизнь – 

Лишь мгновение ты наверху. 

И стремительно падаешь вниз!” 

Чи таке спортивне життя? Безумовно. Але я й не помітив, як 
включилося уяву і вся пісня стала про мене, про моє життя, а воно ж 
теж „таке”...  

У контексті розглянутого критерію, більш зрозумілий сенс 
такого прийому Висоцького, як вірш від першої особи: завдяки цьому 
незвичайно могутньо стимулюється співтворчість. Я розумію, що він, 
дійсно, „не сидів, не шоферував, не був винищувачем, не було конем і 
т.д.”. Але він зумів співпереживати ці життя в собі й у вірші, і я 
співпереживаю себе в них, накладаючи на поетичний текст сенс 
власного існування. Чим же ще можна пояснити поетичний ефект для 
мене таких, наприклад, рядків: 

„ – Где твои семнадцать лет? 

– На Большом Каретном, 

– А где твои семнадцать бед? 

– На Большом Каретном. 

– А где твой черный пистолет? 

– На Большом Каретном. 

– А где тебя сегодня нет? 

– На Большом Каретном.” 
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Чому це так зачіпає? Адже я навіть не знаю, де цей Великий 
Каретний. 

Наступний важливий критерій твору мистецтва пов’язаний з 
емоціями і полягає, відповідно до теорії Л.С.Виготського, у двох над-
звичайно цікавих явищах. По-перше, мистецтво є „другим” проявом 
емоцій. „Першим” їх проявом є поведінкові й органічні реакції люди-
ни. Koли ж емоції розряджаються не в поведінку і не в порушенні 
роботи організму, а в фактичний образ світу, тоді мова і повинна йти 
про мистецтво.   

По-друге, мистецтво завжди приводить до виникнення у того, 
хто його сприймає явища, яке називають катарсисом. Скрізь у твор-
чості Висоцького ми зустрічаємося із зазначеними емоційними проя-
вами. Особливості вірша (лад, ритм, розмір), виконання – все підкрес-
лює відпочатково емоційну природу поетичної творчості автора. Є у 
Висоцького вірші, які являють собою пряме, навіть без спроби 
змістовного структурування, втілення емоції в образ. І те, що вони 
мають сильний естетичний ефект (на відміну, скажімо, від багатьох 
творів ультрасучасних напрямів) є переконливим доказом художності 
творчості (такі, наприклад, „Парус”, „07”...): 

„А у дельфина 

Срезано брюхо винтом, 

Выстрелов в спину 

Не ожидает никто. 

На батарее 

Нету снарядов уже 

Надо быстрее 

На вираже!.. 

Но парус! 

Порвали парус! 

Каюсь, каюсь, каюсь!”      

Тільки художність не дозволяє сприймати цей текст як простий 
набір вигуків. Адже вони все ж не набір, завдяки тому, що все – суть 
образи, викликані одним сильним почуттям – занепокоєнням, 
надривом. 

Так само точно можна показати, що сприйняття віршів поета 
обов'язково призводить до стану катарсису – своєрідного емоційного 
розряду, що закінчується особливим людським „очищенням”. За 
даними психологічних досліджень, катарсис виникає в людини, 
завдяки зіткнення двох протилежних за модальностями емоцій. Будь-
який вірш Висоцького потенційно містить у собі можливість катар-
сису при сприйнятті, що досягається знову-таки подоланням 
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художньою формою життєвого матеріалу. Ось дуже простий вірш 
„Москва – Одесса”: 

„…Отсюда не пускают, 

А туда не принимают. 

Несправедливо, грустно мне, но вот 

Нас на посадку скучно 

Стюардесса приглашает, 

Надежная, как весь гражданский флот...” 

Яка тут „емоція матеріалу”? Всі ми її відчували в житті: нудьга, 
роздратування, туга в аеропорту, коли „не приймають”. А „емоція 
форми” – протилежна: жартівлива іронічна пісенька, з легким ритмом 
і несподіваними образами. Той, хто сприймає одночасно переживає ці 
протилежні емоції, особливо якщо він потрапляв у подібні ситуації. 
Емоційна пам’ять працює і емоція матеріалу яскраво актуалізується. 
При цьому форма „нав’язує” протилежну емоцію і виникає явище 
катарсису. Хороший матеріал для аналізу цієї площини дає вірш „На 
смерть В. Шукшина”.  

”…Еще ни холодов, ни льдин, 

 Земля тепла, красна калина. 

 А в землю лег еще один 

 На Новодевичьем мужчина…” 

Тут знову дві протилежні емоції. Емоція змісту-скорбота, горе, 
туга. І – емоція форми, викликана образами тихої осінньої природи, 
спокійним тоном розмови про нездійснені творчі плани ('”А был бы 
„Разин” в этот год”), нагадування про тріумф „Калины красной”: 

„…Но, в слезы мужиков вгоняя. 

Он пулю в животе понес. 

А рядом куст калины рос 

Калина красная такая…”     

Ця емоція – світла, прозора, спокійна. Катарсис виникає у 
людини, яку поет веде ніби одночасно по двох цих протилежних 
емоціях. 

Наш аналіз показує, що з точки зору обговорюваного критерію, 
твори Висоцького можна вважати в якійсь мірі вершиною поетичної 
майстерності за ступенем впливу на емоційну сферу особистості.  

Ми проаналізували тут лише деякі критерії мистецтва і відповід-
ність їм поетичної творчості В.Висоцького. Багато що залишилося без 
належної уваги, тому що наша робота, – лише підхід до аналізу і, з 
іншого боку, її обсяг не дозволяє детально аналізувати всі аспекти. 
Однак і сказаного, на наш погляд, достатньо, щоб говорити про повну 
надуманість суперечок про те – хто ж він: поет, композитор, актор? 
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Ми маємо тут „просто” мистецтво і, перш за все, – мистецтво, а потім 
уже, самобутнє, оригінальне, з народно-фольклорним корінням і т.д. 

Існує ще один важливий момент, на якому не можна не зупи-
нитися. Ми маємо на увазі необхідність розглядати творчість 
В.Висоцького як своєрідне поєднання сучасного мистецтва і його 
історичних коренів. Саме психологічний аналіз дозволяє зробити це 
найбільш виразно, тому він має на меті з’ясувати не тільки як це 
сталося, а й навіщо, яким був людський сенс і психологічне виправ-
дання виникнення мистецтва як „другої” природи. Як встановив ще 
К.Бюлер, музика і поезія виникають із загального першоджерела 
важкої фізичної роботи. Завдання мистецтва полягало в тому, щоб 
катартично розрядити важку напругу праці. Створення нової форми, 
емоційні образи приводили до розрядки і полегшення. Пізніше 
мистецтво відривається від роботи і вносить в сам твір той елемент, 
який раніше входив в працю. Висоцький йде обома (!) шляхами. Він, 
як представник сучасного мистецтва, вносить до віршів ці важкі, 
безпросвітні емоції, але він же бере матеріал з тієї ж (тільки сучасної) 
важкої і невдячної праці. Від цього, багато в чому, катартичний (в 
цілому, художній ефект) його творів зростає в кілька разів. 

 
 
7.4. Індивідуальність переживання художнього твору 
 
Естетичне переживання, на думку Л.С.Виготського, лишається 

незрозумілим і прихованим від людини за своєю сутністю. „Ми ніколи 
не довідаємося, – пише він, – чому нам сподобався той чи інший твір. 
Все, що ми вигадуємо для пояснення його дії, є більш пізнім 
примисленням, абсолютно явною раціоналізацією несвідомих процесів. 
Сама ж сутність переживання лишається загадкою для нас” [124, 20] 
(підкреслено нами, М.П.). З того часу психологія дуже мало нового 
дізналася про естетичне переживання, хоча зараз здається, що праця 
Л.С.Виготського просто повинна була стати могутнім імпульсом для 
дослідження цього феномена. Але не стала... Натомість наука, а особ-
ливо педагогіка, надто багато зробили для того, щоб якомога далі від-
вести людину від вільного, необтяженого стереотипами і настанов-
леннями сприймання мистецтва. Воно оточене зараз дуже могутнім і 
буйним ореолом абстрактних інтелектуальних побудов і їхніх наслідків 
– дидактичних повчань про те, що саме треба сприймати, як саме це 
робити і яке ж переживання слід вважати дійсно естетичним, а отже, – 
повноцінним. Щодо останнього виникає велика проблема, оскільки, 
якщо зібрати всі визначення, які стосуються цього загадкового 
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переживання, і спробувати узагальнити – отримаємо дещо, що, в 
принципі, не можна не те що пережити, а й навіть уявити. Відбувається 
це тоді, коли наукове дослідження психічної реальності, частиною якої 
є переживання, підміняється „роботою” дослідників щодо власних 
логічних схем і конструкцій. Мабуть, є інший шлях вирішення загадки, 
яку помітив Л.С.Виготський. Цей шлях має знаходитися у царині 
психології, а не в емпіреях власної думки дослідника. Напевно, треба 
спробувати вивчити саме переживання мистецтва як абсолютно кон-
кретне психічне явище. Спробувати відповісти на питання, як пережи-
ває мистецтво людина, але відповісти не абстрактно-відсторонено 
(досліджуючи масу напрацьованих визначень і схем) і не інтроспек-
тивно (дослухаючись лише до власних переживань і застосовуючи їх до 
всіх людей), а відповісти, запитавши про це у людини, яка переживає. 

Тут ми торкаємося дуже гострого, суперечливого і давнього 
аспекту проблеми пізнання психічної реальності (та й пізнання взагалі), 
сформульованого Е.В.Ільєнковим, як питання про відношення „світу в 
свідомості” до „світу поза свідомістю” [193, 49]. Це одвічне питання, 
хоча й було принципово розв'язане ще Б.Спінозою, однак психологія 
цього вирішений начебто не помітила, за винятком лише Л.С.Вигот-
ського. Нагадаємо, що суперечність полягає в тому, що свідчення про 
предмет, явище, котрі знаходяться поза людиною, обов’язково стосу-
ються внутрішнього світу того, хто пізнає, і тому об’єктивне, незалежне 
від суб’єкта знання цих зовнішніх явищ уявляється досить проблемним, 
а точніше – просто неможливим. Через це, зрозуміло, виникає багато 
різних пояснень і тлумачень одних і тих самих явищ. „Все це достатньо 
свідчить, – пише Б.Спіноза, – що кожен судив про речі відповідно до 
улаштування свого власного мозку, або, краще сказати, стан здатностей 
своєї уяви приймав за самі речі” [432, 400]. Але чи можна судити про 
речі тільки відповідно до їхнього влаштування, нехтуючи влашту-
ванням внутрішнього світу того, хто пізнає? Однозначно ні, оскільки 
результат пізнання – це завжди „картинка” в свідомості суб’єкта 
пізнання. Але якщо це так, то ми ніколи не отримуємо об’єктивних 
знань, а завжди маємо справу з міфом, в якому химерно сплітаються 
частини об’єктивної реальності і наші власні психічні процеси і стани. 
Особливо це загострюється під час пізнання психічної реальності, адже 
той, хто пізнає, прагне він цього чи ні, обов’язково „звіряє” свідчення 
про певні психічні явища досліджуваних, які, відповідно, мають 
власний внутрішній психічний простір. І цього ніяк не уникнути (це 
дуже складне явище описане в цікавому дослідженні В.О.Татенка 
[437]). Виходить, що психологічне знання є найбільш міфологізованим. 
Але виявляється, що не лише воно. Найбільш передові галузі пізнання 
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(квантова фізика, молекулярна біологія, астрофізика) породжують 
справжні міфологеми (згадаймо хоча б принцип доповнюваності в 
квантовій механіці). Отже, проблема справді існує, і це виправдовує 
наше звертання до, здавалося б, давно відомої філософської архаїки. 

У психології спроба розв’язати згадану проблему приводить до 
дуже цікавого і парадоксального явища – побудови численних „автор-
ських теорій”. Цей процес ретельно описав Л.С.Виготський [108]. Він 
досить простий і існує в двох основних формах: можна побудувати 
власну теорію, вивчивши ряд інших теорій (взагалі-то це й не теорія, а 
просто схема), можна ж до вивчення чужих теорій долучити опис певної 
сукупності психологічних факторів. Головне – створити власну (як 
відбиток внутрішнього світу дослідника) схему і потім, наче мереживо, 
накидати її на все розмаїття психологічних явищ, одні вважаючи 
„правильними” (тобто такими, що відповідають схемі), а інші, звичайно, 
– артефактами, та й не зважати на них. Самі явища, звичайно, тут не 
вивчаються, отже, виходить все точно за Спінозою (див. цитату, 
наведену вище). Тобто маємо той-таки міф, хоча й нібито з іншого боку. 
Так виник міф і про естетичне переживання особистості. 

Тим часом Спіноза дійсно розв’язав суперечність. Її вирішення, 
нагадаємо, полягає в тому, що наближення до пізнання природи явища 
(тобто об’єктивного пізнання) передбачає активне відтворення суб’єк-
том траєкторії руху „тіла”, що пізнається. І що складніша ця траєкторія, 
то вона непередбачуваніша, то більш різноманітною повинна бути 
активність того, хто пізнає. Якщо скористатися сучасною термінологією 
– суб’єкт пізнання власною активністю мусить „вичерпати” явище. 

Як це застосувати до психології, яка вивчає не просто „тіло”, а 
„мисляче тіло”, тобто інший суб’єкт? Нам здається, що для цього треба, 
по-перше, відмовитись, врешті-решт, від стимул-реактивної парадигми 
дослідження і визнати єдино можливою формою пізнання взаємодію і 
діалог з таким самим вільним і активним суб’єктом („Мислячим 
тілом”), яким є й сам дослідник. А, по-друге, відмовитись від створення 
схем-міфів, визнавши досліджуваного невичерпною і цілісною індиві-
дуальністю, зрозумівши – наукове узагальнення в психології можливе 
лише тоді, коли отримані факти – це факти життя особистості, а не якісь 
окремі фантоми. Треба працювати з людиною, а не окремо з її 
мисленням, окремо – з пам’яттю, окремо – з емоціями і т.ін. Необхідно 
ставити їй запитання, „змушувати” її запитувати нас – це й буде наш 
рух за її „траєкторією”, це буде її „вичерпання”. 

Такої позиції дотримуються М.М.Бахтін і К.Роджерс: на відміну 
від предмета природничо-наукового, особистість можна зрозуміти, 
лише ставлячи їй запитання і ведучи з нею діалог. Стосовно нашого 
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предмета вивчення (естетичні переживання особистості), ми виходимо з 
того, що кожна людина, якщо її органи сприймання нормально роз-
винені, переживає художній твір будь-якого виду мистецтва і будь-
якого рівня складності. Це безперечно, якщо слідом за В.К.Вілюнасом 
розуміти переживання як дійсний носій психічних образів. Як таке, 
суб’єктивне переживання є обов’язковою і сутнісною властивістю пси-
хіки, але водночас воно є суто індивідуальним і специфічним. Це 
суперечливе поєднання і робить його особливо цікавим. „Пережити, – 
пише В.К.Вілюнас, – це не означає просто суб’єктивно відчути, а від-
чути обов’зково особливо, якось специфічно, і це „якось” безпосередньо 
„схоплюється” суб’єктом зрозумілою йому початковою „мовою” [96, 
224]. Чи можна серйозно сподіватися, що, „схопивши” особливості 
переживань різних людей, ми зможемо щось зрозуміти про естетичне 
переживання взагалі і не „розчинитися” в „лихій нескінченності”? Ми 
сподіваємося довести, що цей шлях можливий і, більше того, набагато 
ефективніший, ніж спроба вибудувати певну теорію-схему з наступним 
„підбиттям” під неї емпіричних фактів. Адже складності тут суто 
методичні, а для експериментальної науки – це річ звичайна. Отже, щоб 
з’ясувати специфіку естетичного переживання, ми відмовились від 
орієнтованості на будь-які схеми, а вивчали індивідуальні особливості 
суб’єктивного переживання художнього твору у різних людей і лише 
потім намагалися узагальнювати. 

Головна, але й єдина методична складність такого підходу полягає 
в проблемі вербалізації суб’єктом власного переживання, котре має 
первинно невербальний характер. Причому тютчевське „мысль изречен-
ная есть лож” – це лише частина проблеми. Дуже суттєвим є також те, 
що мовлення (і в цьому одностайні Виготський і Потебня) – не лише 
висловлювання, а й одночасна зміна того, що відбиває це висловлю-
вання: думка, як стверджує Виготський, не відбивається, а проростає в 
слові, сама при цьому істотно змінюючись і добудовуючись („думка” 
тут вжито в широкому розумінні, як взагалі будь-який суб’єктивний 
психологічний досвід, в тому числі і переживання). Таким чином, коли 
людина намагається висловити переживання, вона не тільки не може 
зробити це точно, але при цьому реально починає переживати інше: 
відбувається своєрідне подвоєння переживання. Важливим є і те, що, 
висловлюючи переживання, людина, хоче вона того чи ні, раціоналізує 
його і складається враження, що емоційний компонент переживання 
зникає (якщо попросити людину, яка радіє, пояснити, що саме вона 
переживає зараз, вона може спробувати це зробити, але радіти при 
цьому перестане). Це явище, до речі, дуже вдало описане у художній 
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літературі. Зокрема, Костянтин Левін (герой „Анни Кареніної” 
Л.Толстого) дуже глибоко переживає красу природи, але для нього 
нестерпно про це говорити і він не любить, коли про це говорять інші. 
Вербалізація (читай раціоналізація) руйнує його переживання, роблячи 
їх неприємними, грубими і недоречними. Все це, отже, є нездоланною 
перешкодою для вивчення психологічного переживання, однак, вик-
лючно тому, що і дослідник, і досліджуваний, говорячи про пережи-
вання, внутрішньо, непомітно для самих себе, розчленовують його, 
звертають увагу лише на раціональний компонент і тим самим руй-
нують переживання як таке. Коли ми кажемо „переживання”, то майже 
завжди маємо на увазі розуміння. Але ж переживання художнього твору 
являє собою цілісну психічну структуру, „одиницю”, і саме тому спроба 
його розчленувати знищує його. Подібні спроби є помилкою нашої 
житейської логіки, яка „підказує”, що, мабуть, переживання складається 
із розуміння та емоції як самостійних автономних елементів. К.Юнг 
дуже точно називає художній твір, який народжується в психіці лю-
дини, самостійним неподільним комплексом, котрий існує автономно 
від свідомості, хоча, звичайно, може з нею взаємодіяти [524]. Ця взає-
модія і є переживанням, але не розумінням, тому що, „поки ми захоп-
лені процесом творчості, ми не бачимо і не розуміємо: ми обов’язково 
повинні не розуміти, тому що немає нічого більш руйнівного для 
безпосереднього досвіду, ніж вивчення” [524, 23]. (До речі, в цій думці є 
відповідь на питання про особливість тієї діяльності, що дозволяє 
адекватно пережити художній твір: „безпосередній досвід”. Проте, 
аналіз цього виходить за межі статті). 

Це зауваження К.Юнга, оскільки воно стосується не лише творця, 
а й будь-якої людини, яка сприймає художній твір, дає змогу суттєво 
уточнити предмет нашого аналізу, тобто відповісти на запитання, що 
саме (яку психологічну структуру) переживає людина. Щодо цієї пси-
хічної структури цілком збігаються уявлення К.Юнга, Л.С.Виготського і 
О.О.Потебні, хоча вони мали різні теоретичні „світогляди” і, зрозуміло, 
використовували різну термінологію. Те, що К.Юнг називав „автоном-
ним комплексом”, Л.С.Виготський розумів як власний художній образ 
фантазії, що виникає при емоційному впливі на людину твору 
мистецтва. На такій динаміці виникнення чітко наголошує О.О.Потебня, 
стверджуючи: художній твір не захоплює людину визначеним образом і 
заданим переживанням, а впливає на неї, зумовлюючи формування 
індивідуально-спеціфічної фантазії, яку й переживає ця особистість. 

Звичайно, нам можна закинути, що автори, до яких ми звернулися, 
не просто вживають різну термінологію, але й зовсім по-різному 
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тлумачать природу структури, про яку йдеться. Це, звісно, правильно, 
особливо якщо виходити зі стереотипних інтерпретацій аналітичної 
психології Юнга і культурно-історичної теорії Виготського. Але 
важливіша зараз не розбіжність, а те, що ці три найбільш компетентні в 
психології мистецтва класики встановили, що реальним психологічним 
явищем, яке виникає у людини при сприйманні художнього твору, є 
певна цілісність, психологічний продукт, котрий сама ж особистість і 
створює. Це – загальне для всіх людей. Індивідуальне ж стосується того, 
який це продукт, що саме (яка „картинка” – може сказати Ю.М.Швалб) 
виникає в свідомості; чи обмежується його існування лише психікою 
суб’єкта; чи він буде матеріалізуватися і стане Твором; наскільки 
яскраво й гостро він переживається. 

Визначившись у найзагальнішому з предметом дослідження, ми 
можемо тепер повернутися до власне методичних проблем. По-перше, 
наш вислів „спитати у людини про її переживання” не варто розуміти 
надто спрощено і буквально, адже в цьому випадку, як ми показали, 
задача перевизначається і предметом стає не переживання, а розуміння. 
Мова повинна йти про певну запитувальну ситуацію, котра спричиняла 
б експлікацію саме переживання. По-друге, проблему висловлення 
переживання і його зміни при цьому ми розглядаємо не як артефакт, а 
як показник психологічної особливості переживання. І ця особливість, 
гіпотетично, може стосуватися лише вербального висловлювання, в той 
час інші способи його можуть бути більш адекватними. З іншого боку, 
психологічний продукт∗, створюваний людиною в процесі сприймання-
творення художнього твору, весь час добудовується, перебуває в 
постійному становленні. І якщо це становлення відбувається в розповіді 
про переживання, то це, знову ж таки, не недолік, а просто форма 
існування переживання, і при цьому – саме індивідуальна форма. 

Ми можемо тепер зупинитися на деяких попередніх результатах. 
Виходячи із зрозумілої речі, що яскравіше і гостріше переживає 
художній твір саме його автор, ми провели опитування тих людей, які 
створюють художні твори (застосовувалося вільне опитування – опис з 
подальшим контент-аналізом). Вивчаючи тексти-ретроспективи і усні 
розповіді людей, які створюють художні твори, ми не цікавилися їхнім 
трактуванням мотивації творчості і авторською інтерпретацією змісту 
твору, оскільки це і є „примислення”. Ми хотіли встановити, як психо-

                                                 
∗
 Ми навмисне, тут і далі, коли йдеться про „продукт” або „структуру”, не вживаємо 

поняття „художній образ”, хоча воно було б тут більш ніж доречним. Справа в тому, 

що це поняття вживають в літературі, зовсім не пов'язуючи його з психічною 

реальністю. На жаль... 
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логічно почуває себе людина в момент творчості, що вона переживає. В 
розумінні емоційного самопочуття автори дуже своєрідні, але ось що 
дійсно привертає до себе увагу. Твір мистецтва, коли він створюється, 
переживається автором як окремий, існуючий в його психіці, живий 
одухотворений суб’єкт (квазісуб’єкт). Він відсторонений, з ним ведеть-
ся діалог і при цьому він дуже активний, має виражену мотивуючу фун-
кцію, аж до того, що „йому й справи немає до моїх проблем, труднощів 
і бажань – вичерпай мене будь-що!” Таке „співіснування” іноді дає 
радість, іноді лякає, але завжди дуже емоційне. Крім того, воно вельми 
динамічне, неоднозначне і весь час перебуває в розвитку. Об’єктивним 
підтвердженням такого специфічного діалогу є значно більший, ніж 
звичайно, розвиток внутрішнього мовлення авторів, незалежно від того, 
в якій галузі мистецтва вони творять, адже на цьому рівні мистецтво – 
явно амодальне. (До речі, розвиток внутрішнього мовлення можна вва-
жати дуже суттєвим психологічним показником переживання мис-
тецтва, і в цьому напрямку доцільно розгорнути експериментальне 
дослідження). Тип взаємин автора і твору на цьому етапі являє собою 
саме переживання один одного, яке не зводиться окремо ні до розу-
міння, ні до емоції. Наявність у людини даного складного комплексу 
визначає індивідуальність переживання не стосовно відмінності його 
від інших, а щодо того, що таке може переживати людина, котра являє 
собою розвинену індивідуальність. Саме на цьому ми ґрунтувалися, 
даючи визначення специфіки переживання мистецтва. Крім того, 
відповіді наших досліджуваних вказують на те, що саме переживання 
складається не з двох елементів, а з трьох. Цим третім є уява. „Образ 
уяви, – вважає Ю.М.Швалб, – є втіленим переживанням” [506, 65]. 
Більше того, це – саме моє, індивідуальне переживання, оскільки образ 
завжди суто індивідуальний. Уява ніби „завершує” психологічну струк-
туру переживання мистецтва і „пояснює”, чому воно може бути тільки й 
виключно індивідуальним. Зрозумілим стає й те, що виникнення цього 
переживання вимагає від людини вільного, не обтяженого стереотипами 
і завданнями, споглядання-занурення в твір мистецтва, адже це є умо-
вою створення власного образу. Повертаючись до досліджень авторів, 
треба говорити, з одного боку, про рівень диференційованості Я: менш 
диференційоване воно у тих з них, хто відчуває злиття з твором („я та 
твір – одне ціле”); тут переживання твору втрачається і перетворюється 
на переживання себе самого. З іншого боку, є сенс говорити про силу Я: 
або людина контролює свої переживання, взаємини з „комплексом-
образом”, або вона підпорядковується останньому. 
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Зрозуміло, що переживання авторів – це вищий рівень взаємин з 
мистецтвом. Він важливий тому, що задає сутнісний критерій: наявність 
внутрішньопсихологічного предмета переживання – художнього про-
дукту. Наші дослідження особливостей сприймання музики і художньої 
літератури дітьми різного віку свідчать, що такий продукт створюється 
лише на певних етапах онтогенезу і залежить у своїй складності 
(яскравості, розвиненості) від багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів. 
Зокрема, в молодшому шкільному віці лише незначна частина дітей 
може створювати внутрішній художній продукт і здатна до рефлексії 
власного переживання його. Цю особливість ми називаємо естетичною 
активністю. В літературі можна знайти свідчення про відмінності в 
переживанні художнього твору у зв’язку з наявністю або відсутністю 
естетичної активності. Як дуже яскравий (хоча і дещо своєрідний) факт 
такої розбіжності наведемо, наприклад, різницю в переживанні роману 
Д.Джойса „Улісс” героєм Е.Хемінгуея, хлопчиком-підлітком, сином 
художника (Е.Хемінгуей „Острови в океані”) і психоаналитиком 
К.Юнгом, що описано в його статті, присвяченій цьому роману. Це 
неочікуване і далеке порівняння все ж таки дуже показове. Хлопчику 
роман сподобався, щось приваблює і відштовхує його, але головне для 
нього – незрозумілість і надія на те, що колись він його зрозуміє. Внут-
рішній художній продукт не створений, але є емоція, мотивація і надія – 
таке переживання героя Е.Хемінгуея. К.Юнг, навпаки, демонструє ви-
щий тип естетичної активності. Він, начебто, здійснює простий і 
раціональний аналіз твору, та ще й такого, який йому не подобається. 
Але весь текст роботи – це дійсно надскладне і надтонке переживання 
того „монстра” – внутрішнього образу, котрий створюється і ніби не 
хоче завершитися в свідомості вченого. Юнг насправді відображає 
складний діалог-переживання, котрий він здійснює з незавершеним 
образом, породженим його психікою під впливом „Улісса”. Тут дуже 
багато нюансів, почуттів і символів, гіпотез і розчарувань. Видно, як у 
висловлюваннях переживання автора змінюються, він сам це розуміє і 
певним чином до цього ставиться, він ніяк не може зупинитися і врешті 
обриває свій етюд, не завершуючи його. Ознайомлення з цією працею 
дало нам змогу дещо по-іншому подивитися на причину труднощів 
сприймання творів типу „Улісса”. Ми припускаємо, що головне тут не в 
якійсь, так званій спеціальній підготовці читача, а саме у співвідно-
шенні розуміння і переживання. Стереотип сприймання більшості 
людей полягає в тому, що вони прагнуть спочатку зрозуміти твір, тобто 
осягнути логіку автора власною логічною системою, „прив’язати” до неї 
частинки власного життя і все це потім пережити. Якщо ж логіка автора 
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вкрай важка і не підлягає цій процедурі (тобто вона просто гранично 
індивідуальна і тому не стереотипізується), то сприймання найчастіше 
закінчується після першого ж невдалого контакту. І справа тут не у рівні 
розвитку раціонального начала, а в його домінуванні. Хлопчик-герой 
Хемінгуея хоче саме зрозуміти роман, не може цього зробити і... 
переживання не відбувається, адже воно зруйноване самим суб’єктом 
фактично ще до початку сприймання. К.Юнг, навпаки, декларує ба-
жання зрозуміти, а насправді хоче пережити роман і, завдяки худож-
ньому (інакше не скажеш) таланту, намагається вербалізувати це 
переживання для читача. Але ці дві постаті і схожі між собою, через те, 
що у них не утворився внутрішній художній продукт – не „спрацював” 
третій елемент переживання – уява. Тому й Юнг, попри свою талано-
витість, рухається весь час всередині своїх відчуттів, а не переживає 
твір. 

Ми маємо змогу вести лонгітюдне дослідження людини, звичайної 
за рівнем інтелектуального розвитку, безперервно, починаючи з ран-
нього дитинства, протягом вже 20 років. Поряд із раннім розвитком 
певної схильності до живопису (яка не отримала дальшого розвитку) і 
гарних музичних здібностей вона вирізняється вражаючою легкістю 
сприймання традиційно „важких” творів художньої літератури, зокрема 
таких авторів, як Джемс, Кафка, Булгаков, Набоков, Гессе, Місіма і т.д. 
Наші спеціальні бесіди з досліджуваним свідчать, що тут нема 
хизування і „надриву”. Йому дійсно подобається це, і йому це легко. 
Головне, щоб автор був справжнім художником, митцем. „Я ніби 
спілкуюсь з цікавою і доброю людиною, котра ось таким чином бачить 
світ. Мені цікаво порівнювати. Я відчуваю, що і в мені є ці світи. Не 
треба лише питати, що хотів сказати письменник, чого він вчить і які 
прийоми використовує”. Нам здається, що в даному випадку ми маємо 
справу з перевагою саме переживання у сприйманні художнього твору, 
коли розуміння як суто раціональна операція виявляється просто 
зайвим. Все „зрозуміло” вже в акті переживання. Мабуть, є сенс 
говорити про спеціальну здібність до споглядання як необхідну умову 
переживання мистецтва. Споглядання ми розуміємо як особливе, вільне 
й непрагматичне сприймання, що не спрямоване на пошуки „корисних, 
сильних” сторін об’єкта (за С.Л.Рубінштейном). 

Ще один аспект вивчення індивідуальності переживання мистец-
тва пов’язаний з методичною процедурою отримання своєрідного 
висловлення переживання в ситуації квазітворчості. Ідея полягає в 
екстеріоризації психологічного продукту – результату сприймання в 
формах іншого виду мистецтва. Цей процес, з одного боку, стимулює 
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переживання, а з іншого – полегшує їх вираження, обминаючи моно-
логічну вербалізацію. Є в згаданому підході ще один, більш змістовний 
пласт аналізу, який ми не можемо розглянути в нашій статті – ця 
процедура реально ставить людину в позицію творця і специфічно 
поєднує в ній споглядання і естетичну активність. Така позиція прита-
манна професіоналам-інтерпретаторам (режисер, диригент, балетмей-
стер, музикант-виконавець, перекладач художніх текстів тощо). 

Зрозуміло, що наша праця має, так би мовити, постановочно-
пошуковий характер, її треба розглядати як наше переживання проб-
леми більшою мірою, ніж наукову інтерпретацію. Ми не аналізуємо тут 
якісні відмінності індивідуальних переживань твору мистецтва, адже на 
даному етапі це не могло бути частиною завдання нашого дослідження. 

Але головне можна вважати доведеним: якщо відійти від заданих 
абстрактних теорій-схем та від епітетів, від яких „перехоплює дух” („ох, 
це і є справжнє (!) художнє переживання”), і повернутися до особис-
тості, зібрати емпіричні (тобто науково достовірні, перевірені) факти, 
можна набагато результативніше вивчити загадковий феномен естетич-
ного компонента нашої свідомості. 

Адже у всіх нас виникають переживання в результаті сприймання 
мистецтва, і це однозначно означає, що вони – естетичні. Далі вже – 
питання про їхній зміст і можливості дослідження, що, як ми намага-
лися показати, є проблемою, яка може бути вирішена. 

З наведеного аналізу ми б хотіли особливо виокремити два поло-
ження, які є важливими в контексті нашого пошуку. Йдеться про 
думку М.М.Бахтіна, згідно з якою, висловлювання не стільки виражає 
переживання, скільки формує його. Інше – положення Л.І.Анциферової 
про те, що становлення особистості полягає у перетворенні людини на 
суб’єкта власного внутрішнього світу. Поставимо питання, згадавши 
Бейтсона: як можуть діалогізувати дві ці думки в аспекті проблеми 
розвитку особистості? Переживання, як ми їх тут розуміємо (тобто – це 
внутрішні психологічні репрезентації) формуються в онтогенезі дуже 
рано. Вже згадувались емпіричні узагальнення Д.С.Стерна про 
напрочуд ранній розвиток у дитини переживання власного Я. Можна 
послатися також на авторитетного Г.С.Саллівана, який повною мірою 
реалізував в своїх дослідженнях раннього онтогенезу інтерперсональ-
ний підхід. Автор зазначає: „Людина – це об’єкт, який володіє 
можливостями суб’єкту” [408, 45]. 
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7.5. Самостворення структур внутрішнього світу  

через створення художньої форми (Ван Гог) 
 

Іноді (в деяких видах мистецтва) надання нової форми вияв-
ляється завданням надскладним, майже „непідйомним”. Справа в тому, 
що, якщо художник (або композитор) хоче точно відтворити і передати 
вигляд (звучання) природнього об’єкту, це виявляється неможливим в 
принципі, без того, щоб зробити над собою оцю операцію – ухопити 
враження, пережити його, створивши структуру і виразити її такою 
(точно такою!), якою вона є в природі (бо завжди додається щось своє 
– пережите, уявне, асоційоване). Таку надзадачу ставив і все життя 
бився над її рішенням, наприклад, великий майстер – Вінсент Ван Гог. 
Все ускладнюється тому (про це ми писали, цитуючи М.О.Холодну), 
що опис форми, яким би не був він точним, не відображає сутності 
об’єкту, який цю форму має. Треба пізнавати структуру об’єкту і 
структурні зв’язки, що її утворюють. Художник не має такої можли-
вості – йому треба стати для цього науковцем (ботаніком, зоологом, 
анатомом), або фізиком (якщо це – музика). А тут – прірва між 
мистецтвом. Художник це не пізнає, а безсвідомо інтуїтивно відчуває 
як враження. І от цей рух є художня творчість. Тут – саме „точна 
фантазія”, а не просто витвір уяви. Тут фантазія, що ґрунтується на 
інтуїтивному знанні структури, і на підставі цього, вибудованої власної 
структури. Так що, Л.С.Виготський правий – форма в художній 
творчості обов’язково змінюється, долається, але саме в такий 
надзвичайно важкий і енергозатратний спосіб. Це, і правда, боротьба, і 
великого Ван Гога вона-таки виснажила, спустошила і вбила... 

Весь Ван Гог – в його листах до брата Тео, творі-потрясінні, як 
зауважив К.Ясперс, творі, „який є ні на що не схожим людським 
документом, нескінченним, розкритим на сотні сторінок діалогом з 
самим собою, Богом, світом. Ці листи... в цілому є свідоцтвом існу-
вання, способу мислення високого етосу, вони складають враження 
незмінної правдивості, глибоко ірраціональної віри, нескінченної 
любові, нездоланної великодушної людяності. Ці листи можуть бути 
примисленими до захоплюючих явищ” [83]. 

Як могло статися, що інтимні листи однієї людини до іншої, 
брата до брата, – листи, які ніколи не призначалися для друку, 
отримали такий суспільний резонанс, що з моменту своєї першої 
публікації, п'ятдесят років тому, продовжують завойовувати все нові й 
нові десятки і сотні тисяч читачів у всьому світі? Слова „геніальний 
художник” – а Вінсент був ним – ще аж ніяк не розкривають причину 
їх особливої популярності; правильно пояснити незвичайний успіх 
листів Ван Гога можливo лише зрозумівши Ван Гога – людину. 
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За життя Ван Гог ні як людина, ні як художник не мав успіху. Як 
художника – його чекала повна катастрофа всіх надій, і, не зумівши 
винести цього, в хвилину божевілля він покінчив з собою, бо людина і 
художник жили у Ван Гога одним життям. Роздільне існування їх 
почалося після смерті, так як різними шляхами пішли по світу слава 
художника і пам’ять про людину. 

 Коли проникаєш в те, що писав великий Ван Гог, відкриваєш 
його як людину, перед тобою починає висвітлюватися внутрішній світ 
генія, Ван Гог-людина. 

 Один з лейтмотивів – страждання. Щирість його слів, почуттів, 
спроби самоаналізу вражають. Він страждав від самотності, від 
незрозумілості, від бажання любити і бути коханим, знайти себе, нести 
щось добре і корисне у світ і неможливості цього. Творчість, живопис 
– ось те, що йому дарувало гармонію, робило його щасливим, перетво-
рювало його з когось, на думку оточуючих, нікчемного, в когось 
натхненного і радісного. Тільки творячи за велінням душі, він не 
страждав, він міг присвятити весь день виведенню на полотно 
звичайного дерева, і був щасливий у цей момент [83, 27]. Ще одна 
цікава задумка, яка не давала спокою Ван Гогу протягом всього його 
короткого життя – він хотів витягти на світ свою стару ідею про 
психологічність кольору. „Я постійно сподіваюся зробити в цій галузі 
відкриття, наприклад висловити почуття двох закоханих поєднанням 
двох додаткових кольорів, їх змішуванням і протиставленням, таємни-
чою вібрацією споріднених тонів. Або висловити зародження в мозку 
думки сяйвом світлого тону на темному тлі. Або висловити надію 
мерехтінням зірки, запал душі – блиском сонця, яке заходить. Це, 
звичайно, не ілюзорний реалізм, але хіба це менш реально?” [83, 31]. 

У кожному рядку листів Ван Гога життя душі людини: її злети, 
падіння, страждання, радості, кохання, розчарування, філософські 
думки, страхи, надії. Дивна людина і його дивовижне життя! 

Перш ніж написати такі листи, які він написав, йому потрібно 
було прожити таке життя, яке він прожив. А життя його було щоден-
ним подвигом. Читаючи його листи, диву даєшся, звідки людина, яка 
роками жила упроголодь, місяцями сиділа на хлібі і каві, без гарячої 
їжі, самотня і хвора, і, нарешті, зовсім ізольована від суспільства в 
притулку для душевнохворих, черпала сили для життя, для творчості? 
Тільки з своєї любові до мистецтва, з дружби і безкорисливої допомоги 
брата? Без сумніву, і те й інше відігравало дуже велику роль в його 
житті і творчості. „У житті, та й у живописі я можу обійтися без бога, 
але я, як людина, яка страждає, не можу обійтися без чогось більшого, 
ніж я, без того, що складає моє життя, – можливості творити” [83, 12]. 
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Виключно високо цінував він і дружбу брата: „...якщо б не твоя 
дружба, мене безжально довели б до самогубства: як мені не страшно, 
я все-таки вдався б до нього” [83, 43]. І, проте, головним, що підтри-
мувало в ньому життєвий вогонь і творчі сили, була любов до людей, 
віра в їх більш щасливе і світле майбутнє. “Хочеш знати, на якому 
фундаменті можна будувати, зберігаючи душевний спокій навіть тоді, 
коли ти самотній, ніким не зрозумілий і втратив всяку надію добитися 
матеріального благополуччя? Цей фундамент – віра, яка залишається в 
тебе за будь-яких умов, інстинктивне відчуття того, що вже відбува-
ються величезні зміни і що скоро зміниться все” [83, 25]. Отже, знову 
один, завжди ж у всьому один – в особистому життя, чи в суспільному, 
чи серед колег, або в мистецтві. А Вінсент так любив людей, шукав їх, 
горнувся до них! Він не хотів самотності: „Самотність досить велике 
нещастя, щось на кшталт в’язниці” [83, 10]. Тому Вінсент всіма силами 
протестував проти неї: „Може статися так, що я залишуся зовсім 
самотній ... Але заявляю тобі: я не вважатиму таку долю заслуженою, 
оскільки, по-моєму, не зробив і ніколи не зроблю нічого такого, що 
позбавило б мене права відчувати себе людиною серед людей” [83, 16]. 
Навпаки, заради цього почуття Вінсент став художником, заради цього 
почуття прагнув створити таке мистецтво, яке, як вогник, збирало б 
навколо нього людей і несло б їм світло і тепло. 

Ці листи, написані простою, не претендуючою на вишуканість 
мовою, можливо, якраз завдяки цій зовнішній простоті виявляються 
одним з найбільш пронизливих свідоцтв екзистенціальної боротьби. 
Ван Гог демонструє приголомшуючу, непохитну завзятість в бажанні 
продовжувати обраний шлях. Всупереч убогості, невтішним суджен-
ням і порадам „професіоналів”, самотності і безумству Ван Гог, аналі-
зуючи власне безсилля і розцінюючи свої твори як „вельми середні”, 
жодного разу не замислюється про те, щоб кинути заняття живописом: 
„Багаторазові невдачі лише дають мені підставу повторити спробу і 
подивитися, чи не можна зробити те, що я хочу, – нехай заново, але 
обов’язково в тому ж напрямку, оскільки мої задуми завжди проду-
мані, розраховані…” [83, 39]. 

Величезну частину цих листів займають описи власної убогості: 
„Рахунок на фарби – ось зворотня сторона живопису” [83, 63]. Але 
саме в постійності свого тяжкого становища Ван Гог знаходить основи 
своєї естетики. „Що я таке в очах більшості? Нуль, дивак, неприємна 
людина, хтось, у кого немає і ніколи не буде положення в суспільстві, 
– словом, нікчемність з нікчем. Ну що ж припустимо, що все це так. 
Так от, я хотів би своєю роботою показати, що таїться в серці цього 
дивака, цієї нікчемності” [83, 57]. „Я часто нагадую сам собі 
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подорожнього, який бреде світ за очі, без всякої мети. Іноді я кажу 
собі, що цього „куди”, цієї мети поневірянь не існує зовсім, і такий 
висновок видається мені цілком обгрунтованим і розумним” [83, 60]. 
„Ми більше не повстаємо проти встановленого порядку речей, хоч і не 
примирилися з ним; ми просто відчуваємо, що ми хворі, що недуга 
наша ніколи не пройде і що вилікувати її неможливо” [83, 84]. 

Так в одному з листів, яке Ван Гог написав 7 грудня 1881 своєму 
брату, він підняв тему кохання, про яке він говорив „Існує кохання 
досить серйозне і палке… Адже кохання – це дещо таке позитивне, 
таке сильне, таке справжнє, що для того, хто кохає, відмовитись від 
цього почуття – все рівно що накласти на себе руки” [83, 15]. І тут ми 
відразу зустрічаємось з цікавим фактом, який закладений в цих словах 
Ван Гога. З одного боку кохання – це те позитивне переживання, що 
дає життя, заради чого ми живемо, те, що спонукає нас до життя, те що 
продовжує наше життя. А з іншого – він порівнює відмову від кохання 
із самогубством. Але в той же час він говорить, що особисто він би так 
не вчинив. Спочатку, щось його спонукало порівняти втрату кохання із 
самогубством, а потім він ніби відмовляється від своїх слів і говорить 
зовсім навпаки. В даному випадку ще важливо відмітити коли він 
звертається до брата у своєму листі, про свої почуття переживання, в 
той же час він будує діалог від імені свого брата – уявний діалог – де 
все таки він самостійно продовжує лінію смерті від кохання. І знову ж 
таки Ван Гог відразу заперечує цю думку, жене її від себе і відповідає в 
„цьому” діалозі своєму братові: „Право, не думаю, що я – людина з 
подібними нахилами”. Тобто в даному діалозі ми бачимо, що кохання 
стало необхідною умовою, сенсом його існування. Ван Гог пояснює це 
такими словами у листі: „Життя стало для мене дуже дорогим, і я 
щасливий, що кохаю. Моє життя і моя любов – одне ціле” [83, 16]. Але 
як він не намагався переконати свого брата (а, можливо, все ж таки 
більше себе) в тому, що він не здатен на самогубство від кохання, саме 
в останньому висловлюванні ми зустрічаємося з протиріччям. Це 
протиріччя нам говорить про те, що якщо не буде цього його кохання, 
то і життя його також не буде, що воно втратить будь-який сенс і 
радість, буде втрачена цілісність його існування, і в кінцевому 
результаті, можливо, це і приведе до самогубства. 

Не дивлячись на свою ейфорію від кохання в своєму „уявному” 
діалозі словами брата він говорить про заборони, про неможливість 
такого кохання, і відразу ж таки відповідає вже з іншої позиції. 
„…зараз я дивлюся на це „ні”, „ні”, „ніколи” як на шматочок льоду, 
який прижимаю до своїх грудей, щоб його розтопити”… [83, 16]. 
Тобто, все таки, десь у підсвідомості він розуміє і усвідомлює ці „ні” та 
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заборони, але його бажання кохати настільки сильне, що він в будь-
який спосіб хоче позбутися таких „ні” і заборон, які він так алегорично 
порівнює зі шматочком льоду. І ще один важливий компонент який ми 
можемо тут спостерігати – це його велика надія. Надія на те, що він все 
таки зможе подолати всі „ні” і заборони на шляху до свого кохання, не 
дивлячись на те, що дуже багато людей заперечують проти його 
кохання. Тут ми бачимо, що це кохання ніби окриляє Вінсента, дає 
йому невичерпну енергію, натхнення і силу для боротьби. „…я-то сам 
не збираюсь сумувати з цього приводу і втрачати через це душевну 
бадьорість. Як раз навпаки. Я хочу одного – радіти, як жайвір весною, 
хочу співати одну пісню…” [83, 16]. Тобто, кохання як ствердження 
свого існування в цьому світі. 

Але в той же час він формулює певне внутрішнє переживання і 
хвилювання, що в листі виражається як внутрішній діалог. „Правда, 
вона вже любила іншого, живе спогадами про минуле і, мабуть, 
відчуває докори сумління при одній думці про нове кохання” [83, 16]. 
В цій фразі прослідковується певний внутрішній страх і занепокоєння, 
яке можна трактувати з позиції якщо минуле кохання і минулі спогади 
не дадуть можливості знову покохати так щиро і віддано, як вона 
робила це колись, то що буде зі мною..? 

Вінсент говорить своєму брату: „Я бачив, що вона завжди 
занурена в минуле і самовіддано хоронить себе в ньому,” – надаючи 
досить вагомого значення цим словам [83, 16]. Його дійсно хвилює той 
факт, що його кохана жінка ніяк не може звільнитися від свого 
минулого, але більш того вона сама свідомо хоронить себе в ньому. І 
тут знову Ван Гог переходить до внутрішнього діалогу: „Я поважаю її 
почуття, але все ж вважаю, що в ньому є дещо болісне” [83, 16]. В цій 
фразі є певна конфліктність думок Вінсента – з одного боку він пова-
жає її почуття, ніби приймає їх, розуміє і співпереживає, а з іншого – 
він говорить про біль, який вони приносять, а значить від них потрібно 
позбавитись. І тут він говорить в більшій мірі ніби сам собі: „Тому 
воно не повинно розслаблювати мене; я зобов’язаний бути рішучим і 
твердим, як стальний клинок” [83, 16]. Ван Гог ставить перед собою 
чітку мету, говорить про свій обов’язок і рішучість у своїх діях і 
вчинках та силі волі, а все для того, щоб дати коханій зрозуміти, щ 
вона не одна, що поруч є людина, яка заради неї на все готова, і що 
ніякі негаразди не зможуть похитнути його рішучість. 

 Тут ми бачимо, якою цінністю є для Вінсента кохання і кохана, 
воно є тією рушійною силою, яка змушує його активно діяти, 
приймати тверді рішення. 
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Твердженням цьому є його наступна фраза, яку Ван Гог пише 
своєму братові: „Я спробую пробудити в ній „дещо нове”, що не займе 
місце старого, але завоює право на своє власне місце”... [83, 16]. Тут ми 
бачимо, щ Вінсент хоче знайти новий і життя і кохання як для себе, так 
і для своєї коханої. В цьому висловлюванні є певна суперечність, яка 
виявляється в тому, що він хоче пробудити в своїй коханій якісь нові 
почуття, переживання, відчуття і в той же час він не ставить собі за 
мету, що вони замінили старі переживання, (які як ми бачили раніше, 
приносять страждання і йому самому і його коханій). Можливо, він 
мав надію на те, що ці нові почуття будуть настільки сильними, пози-
тивними, активними, що старі просто зникнуть самі по собі. І власне це 
„дещо нове” і стане сенсом нового життя і метою формування нових 
переживань. 

Знову Ван Гог повертається до діалогізму і висловлюється, ніби-
то, від імені свого брата, тобто він знову піднімає питання, яке для 
нього дуже важливим, якщо навіть і не ключовим у всій цій історії. Не 
дивлячись на силу і міць свого кохання, його все ж хвилює матері-
альний бік справи. І він, ніби, запитує сам себе: „На що ти будеш жити, 
якщо доб’єшся її?” [83, 16]. Тобто тут Вінсент усвідомлює, що крім 
самого кохання потрібно ще щось дати своїй коханій. В цих словах ми 
бачимо наявність певного парадоксу. Ми розуміємо, що у Вінсента на 
даний момент є одне велике бажання і навіть сенс його існування – це 
бути поруч з коханою, бути коханим і кохати. І в той же час його лякає 
це положення і він думає де ж він буде брати кошти і взагалі не що він 
і вона будуть жити, якщо будуть разом. 

І знову Ван Гог устами свого брата висловлює ще одне побою-
вання: „Ти її не доб’єшся...” [83, 16]. Все таки у його внутрішньому світі 
немає повної впевненості в тому, що він зможе бути разом зі своєю 
коханою, що вона зможе покохати його так, як би йому цього хотілося. 

Ми можемо бачити в цих висловлюваннях певний драматичний 
контекст. 

Але все ж таки в кінці свого листа Вінсент, долаючи всі 
внутрішні переживання і побоювання говорить: „ Той, хто любить, – 
живе; хто живе – працює; хто працює – має хліб” [83, 16]. Ми бачимо, 
що Вінсент не зупиняється і продовжує свою внутрішню роботу, 
формуючи свої внутрішні переживання. Все ж таки любов і життя для 
Ван Гога на даний момент це одне ціле, і він має надію, що він буде 
працювати і таким чином все таки матиме певний заробіток, щоб хоч 
якось існувати в цьому світі. 

 Підсумовуючи всі свої думки Ван Гог говорить: „Я спокійний.” 
Все таки бажання кохати і бути коханим перемагають всі його побою-
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вання і внутрішні хвилювання. Є лише чітка впевненість в тому, що 
тільки кохання дасть йому і силу до життя, і наснагу до творчості, але 
щоб все це було, йому обов’язково необхідно самому пережити це 
величне почуття – кохання. 

Наведемо ще кілька думок Майстра. „Натура завжди починає з 
того, що супротивиться художнику, але той, хто береться за справу 
серйозно, не дає цьому супротивленню збити його зі шляху; навпаки, 
воно лише спонукає боротися за перемогу, по суті природа і 
справжній художник єдині. Природа, звісно, недоторканна, але треба 
вміти взятися за неї і взятися твердою рукою. А коли з нею таким 
чином посперечатися, вона обов’язково стає слухняною і лагідною... 
Якщо малюєш вербу так, ніби вона – жива істота – а кінець кінцем так 
воно й є – все оточення виходить ніби само собою: треба лише 
зосередити всю увагу на цьому дереві і не відступати, поки воно не 
почне жити” [83, 37-38]. „Що таке малювання? Як ним оволодівають? 
Це вміння пробитися через невидиму залізну стіну, яка стоїть між 
тим, що ти відчуваєш, і тим, що ти вмієш. Як усе ж проникнути через 
таку стіну? На мій погляд, битися об неї головою марно, її треба 
терпляче і повільно підкопувати і довбати. Але чи можна таку роботу 
продовжувати невтомно, не відволікаючись і не відриваючись від неї, 
якщо ти не розмірковуєш над своїм життям, не будуєш його у 
відповідності з певними принципами? ” [83, 93]. „...Художнє чуття 
розвивається і визріває в основному пізніше і тільки завдяки роботі. 
Як – не знаю” [83, 93]. 

Проаналізуємо наведені думки. Ван Гог дуже метафоричний, але 
на те він художник. Між тим, ця „сповідь” дає нам можливість 
(звісно, з нашої позиції) отримати об’єктивні психологічні дані про 
внутрішній світ цієї людини, про її досвід і творчість. Звернімо увагу, 
Ван Гог відпочатково відмовляється від розхожої фрази художників і 
критиків про те, що художнику головне – вміти бачити (при цьому, 
під цим словом можна розуміти все що завгодно, воно тут пуста 
абстракція, за Гегелем). У Майстра про це нічого немає, а є про речі 
більш конкретні і важливі – про супротивлення і діалогічну (саме 
діалогічну, м’яку, „слабку”) взаємодію з об’єктом. І це дуже важливо. 
Ван Гог пише, фактично, про всеособистісність художньої творчості. 
Ця взаємодія із „залізною стіною”, виявляється, буде результативною 
лише за умови внутрішньої структуротворчої роботи – розміркову-
вання, пошуків адекватних відчуттів, цілісності та сенсів. Можна і 
мабуть, і так інтерпретувати Ваг Гога – „дерево оживе”, коли пройде 
внутрішня робота і виникне в результаті неї адекватна психологічна 
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структура, яка у власноручно створеній (і, безумовно, зміненій) формі 
буде перенесена на картину. І все інше на цій картині – не просто так, 
і не просто виходить само собою: це форма, створена і обмежена 
рамками картини самим художником, щоб це вираження в нього 
формувало вибудоване й виболіле переживання. Інші люди це можуть 
пережити по-іншому, але обов’язково переживуть, якщо процес 
створення відбувся таким чином. Ван Гог написав: „Я шукаю, борюся 
і вкладаю в боротьбу всю душу” [83, 62]. 

Взагалі, в цих „Листах...” вражаючими є два фактори. По-перше, 
„породжуючим відношенням” (Д.Б.Ельконін [519]), відношенням, що 
пронизує всі листи, є формування Ван Гогом свого брата (який був 
доволі далеким від художньої творчості) як компетентного, кваліфіко-
ваного й зацікавленого самим процесом співрозмовника: „...я часто 
дивуюсь твоєму способу мислення там, де мова йде про художню 
творчість – воно компетентне!” [83, 64]. І, по-друге, Ван Гог – лю-
дина, яка тонко і майстерно описує „свята-святих” – сам процес 
художньої творчості, створення структур і форм. Покажемо це, 
оскільки воно принципово, хоча й займе багато місця. 

„Я ще раз прийнявся за свою велетенську вербу з обрубаними 
гілками і думаю, що вона стане кращою серед моїх акварелей. Пох-
мурий пейзаж: мертве дерево біля ставка, що заріс комишем; в гли-
бині, де перехрещуються залізничні колії, чорні, закопчені будівлі – 
депо Рейнської дороги; далі зелені луки насипна шлакова дорога, небо 
з хмаринами, що біжать по ньому, сірими з білою каймою, яка 
світиться, і в миттєвих прогалинах між цими хмаринами – глибока 
синь. Коротше кажучи, мені хотілося написати пейзаж так, як його, на 
мій погляд, бачить і відчуває шляховий сторож у кітелі, коли, 
тримаючи в руках червоний прапорець, він думає: „Похмурий день 
сьогодні” (підкреслено нами – М.П.) [83, 77]. Ван Гог побачив це так. 
Але що це за психологічною природою? Це процес створення 
психологічної структури з усіма атрибутами (психічними станами, 
емоціями, сенсами) на підставі природньо даної форми певного зміс-
ту. „Борг художника – якомога глибше проникнути в натуру і вкласти 
в роботу все своє уміння, всі почуття, щоб зробити її зрозумілою 
іншим” [83, 78]. Отже, для Ван Гога структуроутворення і створення 
власної (зрозумілої) форми на основі натурального матеріалу – борг. 
Можна лише уявити яка складна внутрішня діяльність супроводжу-
вала все життя цю людину. Слід звернути також увагу на його спробу 
стати на позицію іншого (шляховий сторож). Так, через внутрішній 
діалогізм „замикається” і водночас – розкривається структура. 
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Ван Гог продовжує „формувати” брата як співрозмовника. Він 
вражений проблемою глибини кольору і пише: „Мені страшно хоті-
лося поговорити з тобою про це... Не знаю, чи вразило нас обох одне 
й те саме явище, але впевнений в одному: ти безсумнівно відчув би 
те, що особливо вразило мене, і, ймовірно, сам побачив би це так 
само, як я” [83, 84]. І далі – розширений і глибокий опис-сповідь, який 
не можна не привести тут, якщо ми хочемо розібратися в тому, що ж 
відбувається у внутрішньому світі цієї людини. 

„Вчора ввечері я був зайнятий ділянкою лісового грунту, який 
злегка піднімався і був покритий буковим листям, що висохло й 
згнило. Земля була світлого і темного червонувато-коричневого ко-
льору, який ще більш підкреслювався тінями, що їх кидали дерева; ці 
тіні падали полосами – то слабкими, то більш сильними хоча і напів-
стертими. Питання – воно здалося мені дуже важливим – полягало в 
тому, як домогтися глибини кольору, щоб передати міць і твердість 
землі; в той же час, як я писав її, я вперше помітив, як багато ще 
світла було в найтемніших місцях. Словом, як зберегти це світло і в 
той же час зберегти яскравість, глибину і багатство кольору?” [83, 85]. 
Отже, Ван Гог вражений контрастами, починає переживати ці 
враження, і переживання його має мотивуючо-пошуковий характер – 
потрібна (спочатку) внутрішня структура, яка б об’єднала, гармонізу-
вала контрасти і зробила нову форму „зрозумілою для всих” (зазна-
чимо в дужках – адже це правда, що нас все менше турбують такі 
враження, а скільки в них людського, справжнього!). 

Художник не може вирішити завдання, і він розширює поле 
спостереження і розцвічує емоції-враження, наповнюючи, заповню-
ючи, затоплюючи ними себе, і це сприяє вибудові більш адекватної 
структури: „Неможливо уявити собі килим, більш розкішніший, ніж 
ця земля глибоко коричнево-червоного тону в пом’якшеному листям 
сяянні осіннього вечірнього сонця. З цього грунту підіймаються мо-
лоді буки, на які з одного боку падає світло, і там вони сяюче зеле-
ного кольору і тіньовий бік цих стовбурів теплого, глибокого, чорно-
зеленого кольору” [83, 85]. Зазначимо: коли Ван Гог пише цього 
листа, перед ним вже є готовий етюд. Питання – навіщо такі подро-
биці, така емоційність? Тільки, щоб адекватно передати брату малю-
нок? Нам здається – ні. Тут продовжується процес творення: він 
пережив і створив структуру, виразив її в новій формі в малюнку. 
Тепер він ще раз виражає і переживає, опосередковуючи це словами 
(подвійне опосередкування), ніби перевіряючи, звіряючи, перекону-
ючись, що переживання (а отже – структура і форма – вірні, адек-
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ватні). „За цими молодими деревами, за цим коричнево-червоним 
грунтом – дуже ніжне блакитнувато-сіре небо, що іскриться, тепле, 
майже без синеви. І на тлі його огорнутий димкою бордюр зелені, 
мереживо тоненьких стовбурів і жовтуватого листя. Навкруги як 
темні маси таємничих тіней, бродить кілька фігур – збирачі хмизу. 
Білий чепець жінки, що нахилилася за однією гілкою, звучить (! – 
М.П.) раптовою нотою на глибокому червоно-коричневому тлі 
грунту. Куртка ловить світло, падає тінь – темний силует чоловіка 
виникає на краю лісу, білий чепець, шаль, плече, бюст жінки вимальо-
вуються в повітрі. Фігури ці безмежні і повні поезії. В присмерковій 
глибокій тіні вони здаються велетенськими незавершеними терако-
тами, які поставлені у чиєїсь майстерні” [83, 85]. Ми ще раз хочемо 
підкреслити: якщо Л.С.Виготський показав, що подолання художни-
ком форми, створеної життєвим матеріалом, є одним із способів 
отримання художником ефекту, то тут ми бачимо, як це відбувається: 
як через переживання вражень „вмикається” вся система „внутрішній 
світ” і нова структура вже є побудованою лише частково на життє-
вому матеріалі, а, в основному, якщо можна так сказати, на матеріалі 
(емоціях, уяві, сенсах) автора. Її вираження – то буде вже й нова 
форма матеріалу, пережитого і вибудованого автором. Так долається 
життєва форма, така, на наш погляд, психологія цього процесу. „..не 
знаю, наскільки мені вдалося передати цей ефект в етюді, але знаю, 
що я був вражений гармонією зеленого, червоного, чорного, жовтого, 
синього, коричневого, сірого. Написання виявилося справжньою 
музикою... На землі ще видно мох, а також полоска свіжої трави, яка 
відбиває світло і яскраво блищить, і передати це страшно важко. 
Нарешті в мене вийшов етюд, в якому, на мій погляд, є якийсь зміст, 
який щось виражає, що б про нього не говорили” [83, 86]. В цій фразі 
– ефект без свідомого дуже акцентований. І саме з цієї причини 
правий і К.-Г.Юнг [524], і Л.С.Виготський [124], коли говорять, що у 
художника не слід питати, що виражає твір. Ці вчені по-різному 
пояснюють явище, але роль безсвідомого підкреслює кожен з них. 
Для нашої роботи момент істотний тим, що в ньому точно і яскраво 
видно – структура внутрішнього світу тому й залишається загадковою 
(як і процес її утворення), що в ній наявний значний відсоток ірраціо-
нального, безсвідомого. Ван Гог, в цьому сенсі, людина унікальна – 
він в своїх листах-сповідях дуже глибоко „проходить” у власне 
безсвідоме, але межі є і в нього. 

„Я взявся за цей етюд і сказав собі: „Я не піду, перш ніж на 
холсті не з’явиться дещо від осіннього вечора, дещо таємниче і по-
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справжньому серйозне”, – тобто він формулює коротки й варіант 
свого переживання [83, 86]. „Але, оскільки подібний ефект триває 
недовго, мені довелося писати швидко і фігури введені одним махом, 
кількома сильними мазками жорсткої китиці. Мене вразило, як міцно 
сидять ці деревця в грунті. Я спробував писати їх китицею, але, 
оскільки поверхня була вже густо покрита фарбою, мазок тонув в ній; 
тоді я видавив коріння і стовбури прямо з тюбика і легенько від-
моделював їх китицею. Ось тепер вони міцно стоять на землі, ростуть 
з неї, укорінені в ній” [83, 86]. Ван Гог пише, що він радий, що не 
навчився проходити повз такі ефекти, як цей. „Тепер же я кажу: „Ні, 
це саме те, чого я хочу і якщо це неможливо зробити – нехай: я все 
рівно спробую, хоча й не знаю, як це робить”. Я сам не знаю, як я 
пишу. Однак у своїй роботі я знаходжу відгук того, що вразило мене. 
Я бачу, що природа говорила зі мною, сказала мені щось, і я ніби 
застенографував її мовлення. В моєму стенографічному записі мо-
жуть бути слова, які мені не по силах розшифрувати, можуть бути 
помилки і прогалини, але в ній все ж таки залишилось дещо, що 
сказали мені ліс, або берег, або фігура і це ж не безкольорова, умовна 
мова, завченої манери або відомої системи, а голос самої природи...” 
[83, 87]. 

Отже, діалог, розмова з природою є початок і закінчення струк-
туроутворення, в цілому, творчості Ван Гога. Можливо, саме тому і 
не було воно востребувано тоді, коли він жив, можливо, тому й 
виглядають його твори, все ж таки якось дивно, та й сучасний попит 
на них навряд пов’язаний з тим, що ми навчилися напружено і важко 
уявляти і проходити діалог Майстра з природою і лише потім 
повертатися до зображення, яке тільки за таких умов може говорити з 
нами. Нема стилю як такого, нема „реалізму” і, разом з тим, вони сам 
реалізм, через них природа, люди говорять з нами, створюють нас... 
Треба лише відкритися. 
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7.6. Структурування внутрішнього світу  

у авторських текстах 
 
На думку М.М.Бахтіна, висловлювання не стільки виражає, 

скільки формує переживання. Прийняття цієї ідеї принципово змінює 
уявлення про структуру та динаміку внутрішнього світу людини. Але 
це виявляється доволі важко дослідити. На наш погляд одна з 
можливостей у мікро семантичному аналізі епістолярію – листів 
звернених до близьких людей. Далі наводиться перша спроба такого 
аналізу. З листа Г.М.Вульф до О.С.Пушкіна (додаток 3), якого 
написано у зв’язку з тривожною подією – викликом поета до імпера-
тора в Москву: „Боже, з якою радістю я б взнала, що вас вибачили, 
якби навіть мені не прийшлося вас ніколи більше побачити, хоча ця 
умова для мене така ж жахлива, як смерть” [336, 32]. В даній фразі – 
сенс відношення до О.С.Пушкіна цієї дівчини. Вона обирає його 
благополучне існування, фактично, як власний моральний імператив. 
Пояснимо це. Бажати бачити поруч кохану людину – дуже природнє, 
чисте й виправдане бажання, якщо говорити про любов. Звідси, не 
бачити поета „…умова така ж жахлива, як смерть”. Але це – її, і 
тільки її бажання, воно виправдовує і забезпечує її існування, як 
окремої особи. Поет, в межах цього бажання – об’єкт і, водночас, 
інструмент реалізації потреби дівчини. Безумовно, ця реалізація 
передбачає існування іншої людини і її бажане благополуччя (гарно 
бути поруч людям, яким в цьому житті добре). І от прагнення 
благополуччя коханої людини у Г.М.Вульф відокремлюється від 
прагнення бути поруч з нею. Відокремлюється, починає конкурувати 
і… перемагає. Прагнення хоч якось підтримати буття іншого, хоча б 
за рахунок відмови від власної потреби, це є совість, це є любов, це є 
душевність (С.Л.Рубінштейн [405], М.О.Бердяєв [48], М.Я.Грот [141], 
С.Л.Франк [467] etc). Йдеться про жертвенність – любов як пережи-
вання, спрямоване на підтримання існування коханої людини, перед-
бачає власні негаразди, пов’язані з можливою розлукою, яка цілком 
добровільно й усвідомлено пропонується: „якби навіть мені не 
прийшлося вас ніколи більше побачити…” Для Г.М.Вульф любов є 
набагато більше, ніж прагнення бути разом з коханим: вона є 
ствердженням існування коханого попри все, в тому числі, і власні 
нездійснення. С.Л.Рубінштейн писав: „Найбільш фундаментальне і 
найбільш чисте вираження любові, любовного відношення до людини 
полягає у формулі і в почутті: „Гарно, що ви існуєте в світі” [405, 
387]. В даному випадку „формула” розширюється: „Я все зроблю, 
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навіть на шкоду самому своєму почуттю, для того, щоб ви гарно 
існували в цьому світі.” Період написання листа викликає асоціацію: 
дружини декабристів поїхали за ними у вигнання не стільки тому, що 
дуже хотіли бути поруч для власної втіхи (втіха ця – більш ніж 
сумнівна, особливо, якщо йдеться про аристократично вихованих 
жінок), скільки, і головним чином, тому, що хотіли підтримати, 
ствердити існування своїх коханих чоловіків… 

Мізерний за розміром уривок листа Г.М.Вульф виявляється, між 
тим, дуже багатим матеріалом для аналізу. Те, що прописано, поки що 
– лише інтелектуально-моральна логічна побудова складного вира-
ження переживання. Є сенс придивитися до його вибудови. У фразі, 
що розглядається, чітко виокремлюється три змістовні частини. 
Перша – звернення: „Боже, з якою радістю я б взнала, що вас виба-
чили…” Згадування ім’я БОГА можна, звісно, приписати формаль-
ному звороту, але можна думати інакше – Г.М. підкреслює цим 
згадуванням важливість і ґрунтовність для неї проблем коханого. 
Вона, далі, показує нам, що акція „вибачення” є дуже суттєвою і для 
О.С.Пушкіна, і для неї самої і, здається, взагалі для соціального 
контексту існування цих двох людей. Вона говорить, що це для неї 
важливо, говорить йому і, безумовно, самій собі… І перед нею 
виникає питання „як”, „якою мірою це важливо?” Тут Г.М.Вульф 
переходить до внутрішнього діалогу, питаючи в себе самої – для неї, 
яка міра важливості того, щоб її коханий міг нормально, без 
притисків, існувати в цьому світі. Кохана знаходить цю міру, 
відповідаючи собі самій, що могла б відмовитись від зустріч з ним, 
якби тільки йому було комфортно. „Але як же ти відмовишся, коли 
любиш його?”, – ніби ставить вона собі наступне питання. І 
відповідає, що таки пішла б на це, „хоча ця умова для мене така ж 
жахлива, як смерть.” І тут ми бачимо цілісність вираження, тому що 
це останнє дуже логічно з’єднується з початком, адже йдеться про 
ступінь важливості і її роль в цьому. Таким чином, ми бачимо, ніби-
то, два коротких внутрішніх діалоги, але насправді їх три, адже перша 
фраза, саме тому, що вона починається зі звернення до Бога, є фак-
тично, зверненням до себе, до своїх глибоких (вершинних!) духовних 
підвалин; це є рефлексія життєвих проблем коханої людини. Аналіз, 
здається, може бути вичерпаним, але ми повинні не забути, що це – не 
запис щоденника, а лист, тобто, звернення до коханого. Отже, 
передбачається ще одна площина існування цього дивного виражен-
ня. І тут – свої аспекти і „точки відліку”. Перша частина говорить 
О.С.Пушкіну, що вона відчуває і розуміє важливість, істотність для 
його життя тієї події, на яку він чекає, що вона, тому – поруч, і він 
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може і повинен знати, що – не самотній, що є людина, яка, як і він, в 
цьому виклиці (що він більшості людей взагалі-то ні про що не 
говорить і вони – байдужі, а можливо й злостиво-настроєні) вбачає 
сенс сучасного і майбутнього і …розділяє з ним цей сенс. Цю 
відповідальну напружену очікуваність. Далі перед нею – для нього – 
стоїть питання, як довести йому, що це – правда, що її піклування є 
пристрасним і прозоро-відкритим. Вона наважується (саме так, – 
наважується!) на парадокс: всим серцем тягнучись до нього (про це – 
контекст листів і контекст життя цих людей), вона говорить про 
можливу й імовірну відмову від цієї своєї радості, якщо… якщо б це 
допомогло йому в важливій справі. Звичайно, зв’язку (логічного) тут 
немає – з одного боку бесіда з імператором, з іншого – їх зустрічі… 
Але є смисловий і духовно-чуттєвий зв’язок, і ця уявно-можлива 
відмова говорить нам набагато більше про любов, ніж ми уявимо, що 
Г.М. писала б про якусь реальну допомогу. „Він мусить зрозуміти, 
відчути, завдяки цьому, що для мене це не жарт, що я вся глибоко 
переймаюсь його життям” – ніби чуємо ми її думку. Але, сказавши 
таке, вона зупиняється, лякається: „Що подумає він? А раптом – що я 
зовсім не ціную наші зустрічі, що вони мені не дорогі…” І тоді вини-
кає третя частина фрази, і знову, уже в іншій площині, залишається 
переживання. Таким чином, тут з’єднуються два драматичні, кожен в 
собі, контексти – діалог з собою та уявний діалог з коханим, коли 
вона – додумує за нього, розраховує на його сприймання, розуміння, 
почуття. І виникає дуже напружена і відкрита форма ще одного 
освідчення в коханні, побудованого таким дивовижним чином: вона 
ще раз сказала, як любить його, на що готова, що саме турбує її в його 
житті, а також те, що ця турбота набагато більша й важлива для неї, 
ніж її власні бажання і потреба. 

Існує, однак, ще одна площина аналізу даної фрази. Можна 
запитати – що відбувається у внутрішньому світі цієї дівчини до її 
написання, під час написання і після цього? (Це, так би мовити, 
об’єктивний уявний аналіз, в тому сенсі, що ми виходимо в позицію 
поза дійсними діалогами і можливими епістолярними діями). 

Вона сприймає виклик свого коханого до імператора, як важливу 
подію. Але що вона означає для неї? Зрозуміло, що зовсім не те, що й 
для нього. Вона хоче висловитись, але їй поки що нема що сказати, 
нема точних логічно вивірених формулювань. І вона прислухається до 
себе. Безумовно, по-перше, це її турбує і дуже (хоч й по-іншому, ніж 
його). Як висловити це „по-іншому”? Через свою любов, через ствер-
дження буття коханого. Вона знаходить порівняння: нехай за 
ступінню важливості, яка врівноважує ступінь важливості позиції для 
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нього, це буде рівноцінно тому, що вона втратить можливість бачити 
його. Страшна для неї ступінь, страшна ціна. Але це – відповідає 
дійсності. Отже, в цьому, внутрішньому світі, остання частина фрази 
мусить виступати першою, початковою частиною переживання. Вона 
є те від початкове зернятко, та внутрішня форма, яка поєднує в собі 
почуття кохання, сенс існування в коханні, неперевершену цінність 
коханого, його життя, уявлення про те, що власне відбувається. Далі 
первинна форма розгортається: „нехай би я тебе втратила” – 
переживання насичується введенням ситуативних варіантів буття. І, 
нарешті, власне, про важливість його події. Таким чином, Г.М., в 
дійсності, висловлюючись зовсім не виражає переживання (виража-
ються тут гіпотези, уявлення, почуття), а формує його в себе. Тепер, 
оглядаючи всю фразу в цілому, ми розуміємо, що психологічна її 
логіка не співпадає, а, ніби, йде назустріч логіці граматичній. Психо-
логічна логіка йде від задуму, найменшої, ще слідовової форми 
переживання, інтуїтивного натяку на нього – до розгортання його, 
завдяки насиченню висловлювання варіантами подійності, ситуатив-
ності, емоційності (порівнянь, метафор etc). Граматичну ж логіку ми 
бачимо наочно, і вона – зворотня – від найбільш розгорнутої форми 
до „виходу на” істотну „клітинку”. Якщо попередньо підсумувати наш 
аналіз, можна припустити, що дійсна мотивація висловлювання Г.М. 
полягає в її необхідності по-своєму пережити подію, на яку чекає її 
коханий. Пережити, щоб самій зрозуміти для себе її сутність, зна-
чення, наслідки. Це психологічно означає створення у внутрішньому 
світі відповідної форми (структури), яка, з одного боку, охоплює 
„зовнішнє” – те, що відбувається (буде відбуватися) з коханою люди-
ною, а з іншого – свій власний досвід, щоб відкрити його для події і, 
фактично, зробити її подією-для-себе. Це виявляється здійсненним 
через висловлювання, на перший погляд, суперечливе, але насправді 
підпорядковане особливій логіці сенсу кохання. І, по-друге, це 
висловлювання виявляється пронизаним діалогами як внутрішніми, 
так і зовнішніми. Причому останнє виявляється необхідною умовою і 
принципом формування власного переживання. І останнє зауваження. 
Ключовою ланкою вибудови власного переживання для людини є 
сенс, який вона знаходить (В.Франкл), завдяки „апеляції до духов-
ності” у певній ситуації. Для Г.М.Вульф цей сенс – любов, як ствер-
дження, будь-що існування коханої людини. Саме це визначає і 
відпочаткову основу переживання і побудову висловлювання, і, 
врешті решт, всього розгорнутого переживання. Ми можемо уявити, 
що, якби був знайдений інший сенс (наприклад, майбутнє сімейне 
благополуччя, кар’єрне зростання О.С.Пушкіна тощо) то безумовно 
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іншими були б всі без винятку ланки і висловлювання, і переживання. 
Іншою була б його цінність. Для того, щоб бути цілком доказовим, 
наш аналіз повинен охопити весь лист як висловлювання (див. 
Додаток 3), а також загальний життєвий контекст його написання. 
Початок листа – свідчення дійсного знаходження нового сенсу: 
„…відчуваю потребу написати вам і не можу слухатись ні роздумів, ні 
здорового глузду. Я стала точно іншою, взнавши вчора новину про 
наклеп на вас. Боже правий, що ж з вами буде?” [336, 46]. Вона одразу 
відповідає, і, перш за все, – собі, що сталася важлива, нова подія з 
нею: питання „що з вами буде?” – перетворилося на сенс і в цьому – 
іншість, що її вона відчула в собі. І далі – розвиток переживання. 
Фраза, де-в-чому суперечлива тій, що вже аналізувалася (в листі вона 
– пізніше): „Якби я могла врятувати вас, ризикуючи життям, з яким 
задоволенням я б принесла його в жертву, і однієї лише милості про-
сила у неба – побачити вас на мить перед тим, як вмерти” [336, 46]. 
Це – початок, далі, як ми бачили, жертва буде і більш „дійовою”, і 
більш реальною – про власне життя вже не йтиметься. Відбувається 
складна робота переживання враження (звістки про наклеп і виклик). 
Говориться про переповненість емоціями: „ви не можете собі уявити, 
в якому я відчаї”. І все ж таки центр події – її сенс – залишається 
домінуючим: „невпевненість моя відносно вашого становища для 
мене жахлива, ніколи ще я не страждала так душевно…” 

В листі є фраза, що засвідчує серйозність нашої гіпотези. Тільки 
з однією людиною, Г.М. може говорити про коханого, зі своєю 
кузиною: „Ми говоримо тільки про вас і вона одна мене розуміє і 
тільки з нею я плачу” [336, 48]. Це останнє є показником того, що 
лист необхідний дівчині як засіб структурування не лише враження 
про неприємну подію з коханим, але й для формування змісту для 
себе цілісного переживання любові до нього. Г.М. завершує лист 
згадкою про Тригорське – село, де вони були щасливі: „Уявляєте собі, 
що я буду відчувати, коли приїду в Тригорське. Яка пустка і яка 
мука!... Зовсім з іншим почуттям думала я наближатися до цих 
місць… я думала там знову відчути життя … а тепер знайду лише 
важкі спогади” [336, 48]. Слід говорити тепер і про загальний 
контекст розвитку стосунків О.С.Пушкіна з Г.М.Вульф і про контекст 
її листів, які, до речі, за свідченням дослідників, зберігалися поетом 
окремо від всих інших. Це не випадковість. Всі дослідники творчості і 
життя поета згодні в тому, що серед численних прихильниць лише 
Г.М.Вульф по-справжньому любила поета [336]. Її попередні листи 
свідчать про це дуже прозоро, як і про те, що сам поет не відповідав 



 604

на її почуття, ставлячись до неї дещо „полегшено”, з іронією, хоча й 
по-доброму (все ж, те, що листи зберігав окремо, говорить багато про 
що, принаймні про те, що поважав і цінував почуття дівчини). Як 
зазначає Л.Гроссман, вона одна могла дозволити собі в листах писати 
„Ви піддаєте тортурам і раните серце, ціни якому не знаєте”. Її любов 
це м’яке проникнення в духовний світ коханої істоти, глибоке і 
співчутливе оволодіння цим складним світом, повне злиття з ним і 
радість спільного буття в єдності переживань. Вона вибудувала таке 
переживання, в тому числі, і в листах до Пушкіна. Г.М. здійснює 
величезну внутрішню роботу, але вона зовсім нічого не доводить 
поету, в її листах немає претензій, закликів, вимог. В них є діяльність, 
спрямована на те, щоб знайти сенс свого почуття любові в умовах, 
коли коханий її не любить. Вона звертається до спогадів (але – саме 
звертається сама, а не звертає його, бажаючи цим приєднати до себе), 
намагається дуже м’яко і обережно викликати в нього ревнощі, з 
іншого боку – ненав’язливо показує, що знає про його життя, і… весь 
час говорить про нього. Вона страждає – переживання не формується. 
І от те, для неї страшне, що відбувається з коханим, допомагає їй 
знайти сенс свого почуття і вибудувати переживання. Недаремно цей, 
ключовий лист, вийшов таким складним і, водночас, упорядкованим, 
до-сказаним. Г.М. – визначилась. Наступний, останній лист давався їй 
важко. Вона вже все вирішила і про це – остання фраза: „Прощавайте, 
моє минуле блаженство і… ніхто в житті не примусить мене 
випробувати тих хвилювань і відчуттів, які я пережила поруч з вами. 
Лист цей може слугувати доказом моєї довіри до вас” [336, 49]. Але 
до цього вона ще прислуховується до себе. Їй ще дуже важливо: „я 
радію вашому визволенню і вітаю вас з ним, однак не можу утрима-
тись від зітхання, написавши вам це і в глибині багато б віддала, щоб 
ви були ще в Михайлівському” [336, 48]. Вона розчарована, що не 
зустріне його, і радіє, що неприємності минули. Ми бачимо цікаву 
річ, сенс, знайдений в скрутний для коханого час, залишається, але 
з’являється (віднаходиться) і інше – своя доля. Вона повертається до 
себе і жалкує (адже рішення вже прийняте). І вона не лише жалкує: 
„Гидкий ви! Негідні ви того, щоб вас любили, багато рахунків мені 
треба б було звести з вами, але горе, що я більше не побачу вас, 
змушує мене все забути…” (виділено Г.М.Вульф) [336, 49]. Вона 
продовжує свою внутрішню роботу, свою драму. Три складові, які не 
хочуть зійтися в одній точці – прагнення підтримати існування коха-
ного, палке бажання бачити і… відсутність відчуття себе-коханої – 
створюють цю напругу. Цю драму. І виявляється, що всі вони 



 605

однаково важливі, і треба приймати рішення, але „достукатись”... 
надії немає. Отже всі рішення погані. Г.М. вибирає збереження себе, і 
можна лише поважати і дивуватися цій дивовижній, освіченій і 
глибокій дівчині ХІХ сторіччя (це відбувалося протягом 1826 року). 

*** 
Роботу переживання, спрямовану на „приведення у відповід-

ність” внутрішнього світу життєвій події можна спостерігати і в 
інших епістолярних вправах”. Так, 16-річна М.Башкірцева в своєму 
щоденнику пише про свої очікування кохання: „Я схожа на терпля-
чого, невтомного хіміка, що проводить ночі над своїми реторіалами, 
щоб не пропустити очікуваної, бажаної миті. – (М.П.: відшуканий і 
відрефлексований образ якраз і являє, на наш погляд, ту внутрішню 
структуру, яка є пережитою, а отже „прилаштованою” у внутріш-
ньому світі, не тривожною і „своєю”). – Мені здається, що це може 
відбутися кожного дня, і я думаю і чекаю... і як знати? Я з цікавістю 
спостерігаю за собою з широко відкритими очима, я з тривогою 
запитую себе, чи не те це? – (М.П.: знову ми бачимо активну роботу 
переживання, яке намагається обґрунтувати і пояснити існуючу 
тривогу, допомагаючи суб’єкту найти власні слова і лексичні форми, 
тим самим переводячи ці тривожні неясні почуття-відчуття в своє 
живе, зрозуміле, власне, усвідомлене). – Але я склала собі таку думку 
про це, що майже не вірю в існування цього або думаю, що це вже 
було і не має в собі нічого незвичайного. (М.П.: і далі, це заспокій-
ливе, заколисуюче резюме раптом відштовхується особою, викликає 
внутрішній діалог). – Але до чого ж тоді мої мрії, і книги, і поети?... 
Невже вони мали сміливість видумати щось неіснуюче, щоб прикрити 
природній бруд? ...інакше не можна було б пояснити перевагу одних 
перед іншими” [157, 555]. Отже, подія, яка, можливо, над усе 
очікується 16-річною дівчиною... Яка мотивація, причина наведеного 
щоденникового запису? Вона, нам здається, відкривається в ньому 
самому. Палкі і неясні емоції, досвід читання лірики, деяке знання 
життя (безумовно, доволі поверхове) – тривожить і волає бути осягну-
тим, упорядкованим, привласненим. Письмові висловлювання (за 
ідеєю Бахтіна) пробуджують, викликають відповідне переживання, 
яке допомагає вибудувати структуру, що є зрозумілою, власною і 
логічною. Даються відповіді навіть на дуже непрості питання, відбу-
вається внутрішній діалог, який іде неявно завжди, а не лише тоді, 
коли в тексті ставляться зустрічні питання (це ми покажемо далі). Тим 
самим, очікувана, майбутня подія переживається заздалегідь. І це є 
велике благо і чудова здатність психічного. Інша справа, наскільки це 
переживання виявиться адекватним тій дійсній події, що очікується і 
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обов’язково відбудеться (в даному випадку, на жаль, цього не 
відбулося, оскільки М.Башкірцева померла в 24 роки, за свідченням 
сучасників, так і не переживши любові). Але на питання про адекват-
ність може бути слушна відповідь в стилі К.-Г.Юнга. Структура, що 
утворена попередньо переживанням за своїми характеристиками дуже 
нагадує те, що Юнг назвав архетипом. „Архетип сам по собі є пустим 
і чисто формальним – він ніщо інше, як fakultas praeformandi (перед-
встановлена форма), можливість уявлення, що дана a priori. Успад-
ковуються не уявлення як такі, а лише їх форми...” [523, 216]. Отже, 
архетип – пуста форма, що успадковується і є готовою до певного 
наповнення. Можливо (і швидше за все), такі форми є. Але як бачимо, 
як таку пусту, фактично, форму створило переживання людини з 
„матеріалу”, засвоєного протягом життя. Переживання реальної події 
буде тепер взаємодіяти з існуючою вже формою, змінюючи її, 
роблячи більш адекватною, але воно не буде виникати на „пустому” 
місці. Нам здається, тут діє механізм, знання якого дозволить значно 
уточнити положення, зокрема, когнітивної психології. Так, на підставі 
останніх ретельних емпіричних досліджень, можна, звичайно, уявити, 
що якість елементи „когнітивних схем” („перцептивних схем” – за 
У.Найсером) є вродженими. Але – лише частина. Значну роль у їхній 
побудові відіграє описаний процес переживання. 

Повернемось, однак, до щоденника М.Башкірцевої. Можна ска-
зати, що певною мірою він весь вибудований як відображення роботи 
переживання. Є, однак, тут місця, особливо важливі для нашого 
дослідження – вони відображають подію взаємодії автора зі власним 
Я (так зване „Я-переживання”), і ця подія виявляється непростою й 
доволі суперечливою. М.Башкірцева, зокрема, пише: „Мені неприєм-
но, що я така вчена, але це потрібно і, звикнувши до цього я буду 
розуміти, що це доволі природно, я знову підвищусь в тій ідеальній 
чистоті, яка завжди утаємнена десь в глибині душі, і тоді буде ще 
краще: я буду більш спокійною, більш гордовитою, більш щасливою, 
тому що будуть цінувати це, хоча зараз мене це ображає, ніби мова 
про іншу жінку” [157, 557]. Отже, переживання себе дозволяє людині 
трансцендувати, і це – дійсно серйозна життєва подія: „Адже жінка, 
яка пише, і жінка, яку я описую, – дві речі різні. Що мені до її 
страждань? Я записую, аналізую! Я зображую щоденне життя моєї 
особи, але мені, мені самій все це доволі байдуже. Страждають, пла-
чуть, радіють моя гордість, моє самолюбство, мої інтереси, моя шкіра, 
мої очі, але Я при цьому лише спостерігаю, щоб записати, розповісти 
і холодно обговорити всі ці жахливі нещастя, як Гулівер дивився на 
своїх Ліліпутів” [157, 557]. Отже, тут М.Башкірцева розриває тимча-
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сово переживання як місток між Я і моєю свідомістю і переходить в 
галузь виключно усвідомлення. Одразу виявляється, що перед нею 
вона як чужа людина. Одразу переривається зв’язок структур і Я 
виступає як інстанція, що зовсім не підлягає взаємодії з психікою. 
Звичайно, це момент, але не забудемо, що автору всього 16 років, і ця 
помилка максималізму „дорогого коштує”, оскільки примушує зля-
катися, повернутися до себе і ще, і ще раз „запускати процес пережи-
вання” налагоджуючи цілісність особистості. Виявляється, особис-
тість повна суперечностей, і це теж переживається як подія. Через 2 
місяці вона напише там, де писала, що їй не до вподоби її вченість: 
„Глибока відраза до самої себе. Я ненавиджу все, що я роблю, і 
говорю, і пишу. Я ненавиджу себе тому, що не виправдала жодної із 
своїх надій. Я дурна, в мене немає такту і ніколи не було. Вкажіть 
мені хоч на одне моє розумне слово або розумний вчинок. Нічого 
окрім дурниць! Я вважаю себе розумною, а я дурна. Я вважала себе 
сміливою, а я боязка. Я вважала, що в мене талант, і не знаю, куди я 
його поділа. І при всьому цьому претензія писати чудові речі (М.П. – 
М.Башкіршева мріяла стати художником). Ви, можливо, будете 
вважати розумним те, що я зараз висловила і це лише так здається, 
але насправді є нерозумним. В мене не вистачає гнучкості судити про 
себе вірно, що примушує передбачати скромність і масу інших 
якостей. Я ненавиджу себе” [157, 559]. Можна, звичайно, просто 
віднести відшукані суперечності за рахунок неадекватної Я-концепції, 
юнацького максималізму і багато ще за рахунок чого. Але нам вважа-
ється, що тут ми бачимо дуже яскраво і прозоро дію психологічного 
механізму: відмова суб’єкта від переживання власного Я, його „вихід” 
в площину суто раціональну (інтелектуальну, усвідомлюючу), одразу 
жорстко обмежує і спрощує картину внутрішнього світу, і людина 
опиняється в розгубленості: яка ж вона насправді (це саме той 
результат, який свого часу справедливо відкинув всі раціоналізовано-
містифіковані спроби інтроспекції). Що, в даному випадку, вигідно 
відрізняє переживання? Воно – це інструмент самопізнання і само-
усвідомлення, воно – процес поступової вибудови структур внутріш-
нього світу, процес, в якому враховуються і приймаються всі його 
суперечності і негаразди, кожен нюанс буде врахований і викорис-
таний... Отже, як не парадоксально це звучить, можна стверджувати, 
що всі наші жорсткі емоційні реакції на оточення або на себе в 
підґрунті своєму мають саме недостатність емоцій, які замінюються 
нами розумом і тільки ним. 

...В цей час, в житті М.Башкірцевої відбувається важлива жит-
тєва подія – вона, нарешті, починає займатися улюбленою, давно 



 608

очікуваною справою – вчитися живопису під керівництвом уславле-
ного майстра. Але, як засвідчує текст щоденника, дівчина відмов-
ляється власне переживати цю подію, обмежуючись лише 
усвідомленням її. Від цього – знову жорсткість, неврахування нюансів 
і, як показало майбутнє, доволі низькі результати. Ось, що вона 
написала на цю подію: „Коли я лише подумаю про роки, цілі роки, 
втрачені мною! Від гніву відчуваєш бажання послати все до чорта... 
Але це було б ще гірше. Отже, нікчемна і огидна істото, будь 
задоволена і тим, що, нарешті, взялася до справи. Я могла б почати в 
тринадцять років! Чотири роки!” [157, 560]. 

Отже, якщо виходити з тези Л.І.Анциферової про те, що людина 
сама є суб’єктом власного внутрішнього світу, в проаналізованому 
матеріалі ми бачимо два принципово різні способи реалізації цього. 
Перше, переживання – процес поступового емоційного насиченого 
переведення в своє живе тих нових вражень, бажань, відчуттів і 
думок, що народжуються. Процес максимально гуманізований, спря-
мований на конструктивну вибудову адекватних структур внутріш-
нього світу „з матеріалу”, який там же, в цьому світі виникає і існує. 
Переживання – процес не лише суб’єктивний, але й суб’єктний 
оскільки забезпечує принципову свою єдність з особистістю в цілому. 
Другий шлях – усвідомлення. Без переживання даний процес перед-
бачає перетворення людиною самої себе в Я-об’єкт, отже є процесом 
об’єктним. Він глибоко раціональний з мінімумом емоційних проявів. 
Безумовно, обидва процеси існують, діють і є необхідними в процесі 
перетворення людини на суб’єкта власного життя. Ми хотіли лише 
емпірично довести, що, при цьому, процеси ці різні в дуже істотних 
своїх параметрах, а отже мають принципово відмінні наслідки. 

Взагалі, може виникнути враження, що епістолярні твори, 
подібні до того, що аналізувався, значно більшою мірою спрямовані 
саме на усвідомлення людиною самої себе та істотних життєвих 
подій, що виникають на її життєвому шляху. Але уважне вивчення 
показує, що це далеко не так. Дуже часто людина використовує цей 
жанр, щоб пережити не-пережите... 
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Післямова 
 
…Людина є суб’єктом власного внутрішнього світу. Недаремно 

в книжці так часто зустрічається ця думка А.І.Анциферової – весь 
(віддамо собі звіт) дуже різноманітний текст було спрямовано на 
розкриття та доведення цієї істини. 

Виявляється, внутрішній світ людини є дійсним (а не метафо-
ричним) явищем, дуже складним і різноманітним, бурхливо-динаміч-
ним і водночас – структурованим, при цьому цілісним і надзвичайно 
стійким. Щоб довести, що внутрішній світ людини існує як цілком 
об’єктивне психічне явище, довелось шукати дещо інші методоло-
гічні підходи та підгрунття. І ми знайшли їх у класика психології 
Л.С. Виготського, у „старих” російських філософів-психологів Лопа-
тіна, Грота, Чєлпанова, а також в новітній синергетичній науковій 
парадигмі. Виявляється внутрішній світ людини являє собою струк-
туру і дуже складну структуру, оскільки в неї входить надзвичайно 
велика кількість різних елементів. Крім того, ця глобальна структура, 
так би мовити, теж структурована, тобто складається із структур 
нижчого порядку. І вся ця неймовірна, фантастична за стійкістю 
складність знаходиться в постійному русі – відбувається структуру-
вання і переструктурування існуючих структур і цей мегаскладний 
процес – є рух, розвиток, саме життя. 

Ми розуміємо, що „структура” занадто знайомий термін в 
психології, завдяки таким цікавим і плідним напрямам як гештальт-
психологія та когнітивна психологія. Але – не придумуємо нового 
терміну (їх і так занадто багато придумано в психології), додаємо 
аспекти свого бачення даного явища. Певні дані дозволяють визна-
чити психологічну стуктуру як локалізований у просторі і часі психо-
логічний процес, який є упорядкованим за своєю (нам поки що 
невідомою) логікою, є дуже динамічним і функціонально активним. З 
часом дана структура може змінюватись (переструктуровуватись, 
доструктуровуватись, розпадатись), але при цьому діє встановлений 
Л.С. Виготським закон: якщо одна істотна ланка даної структури знов 
з’являється, відроджується вся структура, можливо, в дещо змі-
ненному вигляді (ми зустрічаємось з цим явищом дуже часто – в 
роботі мислення, пам’яті, емоцій). 

Ми не вважаємо і маємо надію, що це вдалось довести, що 
структури (схеми) мають лише когнітивний зміст і задані людині 
якось відпочатково. Аналіз і дослідження, їх результати засвідчують, 
навпаки, багатоелементність структур: будь-яка з них, взагалі виникає 
лише при участі смислового поля людини. З іншого боку, генетично 
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людині задані не часові структури (схеми), а здатність структурувати і 
саме цим частково усвідомлювати свій внутрішній світ. Причому 
здатність ця виявляється дуже рано, вже у новонароджених є струк-
тура. Цим загострюється необхідність психологічного дослідження в 
пре- і перинатальному періоді, а також психологічне і психосома-
тичне дослідження любові, вершиною якої є це диво – нова людина. 

В роботі ми дослідили фактори, психологічні механізми струк-
турування і, наскільки це було можливим, сам процес структурування 
внутрішнього світу людини. 

Зазначимо, що, за нашими даними, в людини є сильна неусві-
домлена потреба структурувати-упорядковувати власний внутрішній 
світ. Кризи, психотравми, стреси, інші розлади – це внутрішньо те, що 
не ввійшло в структуру – воно „чуже”, воно лякає, і позбавитись цих 
речей можна лише одним шляхом: „введення” їх в структуру 
внутрішнього світу, „охопивши” структурою, тобто – їх треба людині 
допомогти структурувати, адже це може зробити лише вона сама. 

Встановлено, що фактори, які впливають на процес структуру-
вання внутрішнього світу можуть належати світу зовнішньому, 
бажанням і потребам Я (яке не входить у внутрішній світ, залиша-
ючись суто власною непсихологічною інстанцією). До речі, саме тому 
ми схиляємось до тих дослідників, що вважають духовне Я (взагалі – 
Я, воно завжди духовне) не науковим явищем і не предметом 
психології. До факторів структурування слід віднести інтервенції з 
боку безсвідомого, а також – само структурування, яке взагалі не від 
чого, крім самого себе не залежить. Це останнє – дуже істотне і 
відкриває (та ставить) багато загадок. Внутрішній світ, за поняттями 
синергетики є складною системою з високою нелінійністю, що само-
організується. Зміна хаосу (криза) і структурування (упорядкування) 
характерні таким системам при дуже великій незалежності від всього, 
що є зовнішнім по відношенню до системи (в нашому випадку – 
внутрішнього світу людини). Абсолютно точно встановлено, що з 
віком, цей процес не припиняється і не гальмується – він стає дещо 
іншим, але таким же ефективним. Взагалі, це відкриття дозволяє 
цілком науково відповідати на „одвічні” питання про нескінченість 
людини (Ф.М.Достоєвський), про її обмеження та безмежжя і інші 
подібних до цих. 

В роботі встановлені основні психологічні механізми структуру-
вання внутрішнього світу – цілепокладання, створення і застосування 
психологічних засобів, переживання. На нашу думку, основним меха-
нізмом є переживання. В аналізі встановлено, що цей багатозначний 
термін, має все ж науковий зміст – це процес переведення враження 
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(іншого психологічного агента) в „своє живе”, тобто – створення 
структури. Переживання виявляється багатомірним складним проце-
сом, частково пов’язаним з безсвідомим, і обов’язково в своїй дина-
міці спрямований на контакт з „Я” і відшукання сенсу того, що 
переживається. В нашій роботі було встановлено, що в такому вигляді 
переживання може функціонувати лише в умовах діалогу (внутріш-
нього або зовнішнього). Зокрема в деяких дослідженнях наших учнів 
показано, що головний зміст і функція наративу полягає не в якомусь 
міфічному „скиданні” напруги і негативної інформації [421; 298]. 
Адже ми гарно знаємо, що з психіки, з внутрішнього світу нічого, що 
туди „потрапило” ніякими засобами „скинути”, позбутися не можна! 
Тож наратив, це винесене назовні переживання події, випадку (щас-
ливого або гіркого, але такого, що хвилює, бо він поки що – „інородне 
тіло”). Оповідь дозволяє звикати до нього, „одягає” в свою суб’єк-
тивну семантику, вводить в систему значень, досвіду і цінностей, 
нарешті відшукує його дійсний сенс. Переживає – робить своїм – 
структурою внутрішнього світу. Виявляється, однак, що повноцінно 
це відбувається коли є зацікавлений і відкритий до діалогу слухач, а 
краще – кілька слухачів (ми помітили, що люди полюбляють розпо-
відати один і той же наратив – кілька разів, кільком різним людям). 
Тут відбувається все „за Бахтіним” – висловлювання не стільки 
виражає, скільки формує переживання, і друге – тільки в такому 
особливому і специфічному спілкуванні як діалог – у людей можуть 
народжуватись нові значення і сенси. Тобто те, що потрібно для 
оформлення структури. 

Ми віддаємо собі звіт в глобальності питання, що поставили 
перед собою. І ця робота – тільки початок. Ми трішечки доторкнулися 
лише до однієї грані того чудового смарагду, яким є внутріщній світ 
людини. 

Наскільки ця спроба виявилась вдалою і цікавою – судити 
нашим читачам.   
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Додаток 1. 
СТИХИ И СКАЗКИ 

Стихи 
Кошки 
Кошки, кошки, 
Мяу, мяу. 
Вы в полосочку коты. 
Пейте, пейте 
Молоко вы, 
Ешьте вы колбаску! 
 

Шелковица 
В саду шелковица растет. 
Она там запахи дает! 
Шелковица серебристая, 
И она пушистая. 
 

 ▪ ▪ ▪ 
На лугу барану 
Захотелось пить. 
Он сказал: "Я хочу, 
Я хочу к реке!" 
И пошел баран к реке! 
И пришел, 
И попил он из ключика. 
И сказал, и упал, 
И упал поспать. 
 

Котик 
Котик лег себе поспать, 
Котик будет отдыхать. 
Он зажмурил глазки, 
И представил, что он в коляске. 
Кот проснулся поутру 
И попил молочка. 
 

 ▪ ▪ ▪ 
Ветер гонит листья, 
А стволы шатаются, 
А трава шевелится, 
А земля грудками, 
Грудками лежит. 
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Детский сад 
Дети в саду, как цветочки – 
Подрастают, а сами играют. 
 
Ёж 
Колючий ежонок скрутился в клубочек. 
Где голова, 
Где лапы? 
 
Мыши 
Мыши, мыши, уходите! 
Кто вас звал?! 
Уходите, уходите. 
 
▪ ▪ ▪ 
Мыши, мыши, вы – воровки. 
Не ходите к нам. 
Лучше к нам вам не ходить, 
А сидеть в своих норах 
И не вылезать!!! 
 
Колосочки 
Колосочки, Колосочки, 
Вы красавцы! Вы хорошие! 
А у вас усы есть и зубы тоже. 
 
Котята 
Котята, котята, котята! 
Вы нежные кисочки, 
И вообще вы – нежные пушистки. 
Вы красавцы с ушками, вы – милые кошки! 
И лижите молоко, во! 
 
Любовь 
Любовь – это непотерпимо. 
А для меня любовь – то люблю, 
То уже я забыл по чуть-чуть. 
 
Бурый конь 
По земле и по воде 
Скачет бурый конь. 
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И по небу скачет он. 
Очень бодрый, очень бурый конь. 
И быстрее, чем пешочком 
По земле плестись домой. 
 
Зимняя аврора 
Зима, ты – зимняя аврора! 
И льдом покрыт твой белый пух. 
По шею снег лежит на льду твоем. 
 

 ▪ ▪ ▪ 
И в санках люди ездят на снегу. 
Все выше, выше твой снежок. 
Белее нету ничего, чем снег 
На льду и на деревьях! 
 
Осеннее утро 
Осенью с бабушкой встал поутру! 
Бабушка говорит: "Ещё будем спать!" 
А я не хотел, я хотел в школу. 
 
Школа 
В школе гул всегда стоит! 
Я там уши затыкаю. 
А учитель как войдет, 
Так и всех с ума сведет!!! 
И она кричит на деток, 
Всем аж плакать хочется! 
Я ничего не делаю, а должен это слушать. 

 
Колискова пісенька 
Баю-баю, діточко, 
Спи, моє маляточко! 
 

Баю-баю, діточко, 
Спи, моя квіточка. 
 

Засинай, засинай 
Та й сон не лякай!!! 
 

Люлі-люлі засинай 
У-у-у-у квіточка. 
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Сказки 

 
Про девочку Машу 

 Жила-была девочка Маша. У неё был кот, звали его Мурзик. Он 
любил молоко и он любил свою Машу и говорил ей: "Ты моя любимая, 
ты моя хорошая!" 

 "Мурзик!" – позвала его Маша. 
 "Я тут" – ответил Мурзик и прибежал к Маше. 
 "Мурзик, а у нас в квартире вор!" – сказала Маша. 
 Они взяли и пошли его искать. Вдруг они услышали, как кто-то 

ломает дверной замок. Это вор ломал дверь! 
 Но они переоделись в страшных людоедов. Вор залез, увидел их 

и от страха убежал так, что аж пятки засверкали! 
 

Кассар 
 Жил-был один человек по фамилии Кассар, а звали его Барандир. 

Барандиром его назвали друзья, потому что он был на него похож. 
 Один раз он пошел к бабушке. Её звали Галя. Они поплыли на 

байдарке к нему домой. У Барандира было уютно, тепло и хорошо!!! 
 Он был добрым мальчиком, любил детей и свою семью. 
 Однажды он увидел, как к нему в квартиру пришли воры. Но 

потом они увидели Барандира и сказали: "Не будем красть, это он!" 
 

Котята и корова 
 Жила-была кошка, у неё были котята. Она была розового цвета, а 

котята – оранжевого, с синими пятнышками. 
 Мама котят ушла, а пока она ходила, к ним в дверь кто-то 

постучал – тук-тук-тук! Котята замерли от испуга, но потом один из 
них посмотрел в щелочку и увидел, что это всего-навсего корова. 

 Она дала им молока, яготинского. 
 

Сказочка 
 Были себе в городе Киеве собаки. Много в те времена было 

людей, особенно девушек. Танцевали они и пели, водили хороводы, 
видно нравилось им всё это делать. 

 Стал кто-то по одной девушке красть. Вот раз одна девушка 
ночью всем сказала: "Вставайте, нас сейчас будет кто-то красть!" Все 
встали и испугались. "Что сейчас будет?" – спросили они, а то был 
Гарнапзаяр, трёхглавый змей. 
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Крокодил и зебры 

Жил-был крокодил. У крокодила были друзья – два кроко-
дильчика. Вот раз они пошли искупаться. Крокодил страшно захотел 
есть! Он увидел зебр и кинулся за ними. 

 Зебры сказали: "Не ешь нас, мы вам пригодимся!" 
 "Хорошо, но чем же вы нам пригодитесь?" – спросил крокодил. 
 Зебры ему и говорят: "Мы пригодимся вам тем, что будем вам 

друзьями". Приняли их три крокодила за друзей. 
 Но крокодил сказал зебре: "Принеси мне еды!" зебра пошла и 

поймала ему корзину мышей. Крокодил сказал: "Спасибо!" 
 Поел он мышей и уснул, но сначала попил. Проснулись и другие 

крокодилы тоже. 
 А на скалах не росло травы. Море обтесывало камни. 
 Крокодил стал купаться. Зебры тоже пошли купаться, им 

понравилось купание. 
 И они пошли в поход. В походе появилась пустыня. Там был 

песок, но им не надо было терять времени. В это время дети сидели на 
пальмах. 

 Крокодилам тоже захотелось полазить по пальмам. Но дети 
начали с пальм, которые стояли ровно, кидаться в трех крокодилов 
кокосами и обливать их кокосовым молоком. 

 Три крокодила с зебрами стали валить с этого места. К детям на 
пальме пришел их папа и сказал: "А ну, слезайте быстро, я вас 
отшлёпаю!!!" Он деток отшлёпал. 

 Наши крокодилы были очень счастливы, что побывали в 
пустыне. 

 Крокодилы с зебрами повернули домой. Им повезло, что дети 
ничего не сделали им, то есть крокодилам и зебрам. 

 Наши друзья закончили поход и пришли к себе домой. Им стало 
радостно у себя дома и хорошо. 

 Вышли они погулять. Видят – ручей льётся. Подошли они к 
ручейку и обрызгали себя водой. Да не тут-то было – из ручейка 
высунулся водяной. 

 "А-а-а-а!!! " – закричали наши друзья. Крокодилы с зебрами дали 
газу и убежали. 

 Водяной сделал себе крылья и полетел за ними. Наши друзья 
скрылись в норах и не шуршали. Водяной ни с чем пошел к себе 
домой. 
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Додаток 2. 
Грин А.С. Акварель.

*

 

 
Клиссон проснулся не в духе. 
Вчера вечером Бетси жестоко упрекала его за то, что он сидит на 

ее шее, в то время как Вильсон поступил на речной пароход 
«Деннем». 

Должность кочегара предназначалась Клиссону, но он с 
намерением опоздал к поезду, чтобы «Деннем» ушей в рейс. Прачка 
зарабатывала неплохо. Клиссон обдумано потакал наклонности Бетси 
к выпивке. Охмелевшая женщина давала ему деньги довольно кротко. 
Она считалась хорошей прачкой, потому у нее всегда было много 
работы. 

Лежа на кровати с тяжелой головой, с жжением в груди, 
Клиссон курил папироску и размышлял: каким образом получить 
крону? День был праздничный; вчера кочегар условился с 
приятелями, что встретит их в кабаке Фукса. 

Веселое зеленое утро шевелило за рамой окна листья плюща. 
Благоухали кусты, росшие под стеной дома. Клиссон, смотря на 
желтые и белые цветы, представлял, что это – серебрянные и золотые 
монеты. Он насчитал сорок штук и вздохнул. 

Бетси внесла железный чайник. Зевая, стала она накрывать на 
стол. 

В комнате не было другой мебели, кроме табуретов, двух 
кроватей и старого плетеного кресла. За дверью, в углу, целую 
неделю копился сор. На подоконнике лежали объедки; пол был усеян 
огуречной и яблочной кожурой. У стены огромные корзины с 
грязным бельем распространяли запах тлена и сырости. 

Двигаясь около стола, прачка задела ногой пустую бутылку, она 
выразительно откатилась, напомнив Клиссону, что надо 
опохмелиться. 

Хмурый вид Бетси не вызывал в нем особых надежд. Жалея, что 
вчера забыл выпросить у нее денег, Клиссон понуро оделся; опасаясь 
повторения вчерашних нападок, он не торопился вступать в разговор. 

Они стали молча пить чай. По тому, как Бетси вырвавла из руки 
кочегара нож, которым тот резал хлеб, Клиссон мрачно убедился, что 
прачка не забыла «Деннем». Терять было нечего. Клиссон сказал: 
                                                 
*
 Грин А.С. Акварель // А.Грин Алые паруса. Избранные произведения. – Иваново: 

Ивановское книжное издательство, 1963. – С. 425-429. 
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– Опоздал на поезд. Разве я хотел опоздать? Случай, больше 
ничего. Не дашь ли ты мне шиллинг? 

– А будь я проклята, если дам, – спокойно ответила Бетси. – Я 
пять домов перестирала за эту неделю. Брошу работать; начну пить, 
как ты. 

Они поругались, потом затихли. Клиссон с отвращением про-
глотил кружку чая, завидуя Бетси у которой никогда не болела 
голова. Чтобы отомстить, он сказал: 

– Ты сама пьешь. Вчера напилась, стала петь. Надела рубашку 
чужую, с кружевами, и хвасталась! 

– Так ты мне не давал бы пить. Я столько не пила прежде. Тепер 
пью и буду пить, а денег не дам. 

Едва не загорелась драка, но тут прачку через окно окликнула 
соседка, и Бетси вышла, бросив взгляд на угол корзины с бельем. 
Едва жена скрылась, Клиссон подскочил к корзине и разрыл белье в 
том месте, куда посмотрела Бетси. В коробке от папирос лежали 
деньги. Клиссон взял крорну и быстро привел белье в порядок, сев 
затем снова к столу. 

Почти тотчас вернувшаяся Бетси с сомнением уставилась на 
Клиссона, но не догадалась о краже. Вздохнув, она стала вытряхивать 
за окно одеяло, а Клиссон спрятал кепи во внутренний карман 
пиджака и через пустые комнаты, тщетно ожидавшие жильцов, 
прошел к раскрытому окну; он выпрыгнул из него и обогнул сарай, 
где Бетси летом стирала. Тогда он надел кепи и, убедясь, что прачка 
не преследует его, поспешил к станции трамвая. 

В переполненном вагоне Клиссон окончательно успокоился. 
Приехав через полчаса в город, Клиссон полюбовался своей 

кроной и направился в трактир Фукса. Переходя с тротуара на 
тротуар, кочегар посмотрел вокруг и вздрогнул: Бетси быстро шла 
прямо к нему, не сводя глаз, и значительно кивнула, когда он, 
невольно остановясь, втянул голову в плечи. 

Предстоящее объяснение так тяжело сжало сердце Клиссону, 
что у него не хватило мужества встретить грозу. Вид черной юбки и 
клетчатого платка, приближавшихся с неумолимой быстротой, 
расталкивая и обегая прохожих, вынудил его к бегству, и Клиссон 
устремился прочь, разглядывая все двери и входы с мечтой найти 
спасительную лазейку. Услышав за спиной крик: «не уйдешь, под-
лец!» – Клиссон пустился бежать и свернул за угол. Там был глубо-
кий стильный вход с вращающимися дверьми. Со всей быстротой 
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соображения, вызванной ужасом, Клиссон прочел надпись овального 
щита: «Весенняя выставка акварелистов» – и вбежал по солнечной 
лестнице к входу в зал, где его остановила девица решительного вида, 
заставив купить билет. Меняя крону, он испытывал некоторое 
удовольствие при мысли, что часть денег все-таки им истрачена и что 
Бетси потеряла из вида его убегающую спину. 

Клиссон прошел в зал, где с высоких стен глянуло на него мно-
жество лиц. В его планы не входило критиковать Смайльса и Дежруа; 
он хотел лишь побыть и уйти. Он видел задумчивых посетителей, 
обменивающихся тихими замечаниями и затем… явственно признал 
Бетси: она, холодно улыбаясь, приближалась к нему. Ее глаза были 
прищурены, и она не видела ничего и никого, кроме Клиссона, 
взявшего ее крону. 

– Не ушел? – сказала Бетси ледяным тоном. – Пойдем-ка 
поговорим. 

– Только не здесь, взмолился Клиссон, устремляясь вперед. – 
Здесь выставка… Я поехал на выставку… Где же ты была? Не видел 
тебя в трамвае… 

– В следующем вагоне. Ответь: долго будет так? Подлец! 
– Я не на привязи у тебя, – огрызнулся Клиссон, шагая все 

быстрее среди толпы. 
Стараясь говорить тихо, они бранились, осыпали друг друга про-

клятиями, и Бетси заплакала. Вороватая душевная тяжесть Клиссона 
достигла предела. Он видел, что посетители обращают внимание на 
него и на прачку; подметил вопросительные взгляды, улыбки. Не 
зная, что делать, Клиссон поворачивал из одной двери в другую, а 
Бетси следовала за ним, как проникающее в дерево сверло, и Клиссон 
начал останавливаться возле картин, – хотя ему было не до картин, – 
выбирая такие места, где толпилось больше публики. В таких случаях 
Бетси молчала, но стоило ему отойти, как он слышал сдавленный 
шепот: «Бездельник! Лицемер! Пьяница!» или: «Немедленно уходи 
отсюда! Отдай деньги!» 

– Замолчи! – сказал Клиссон так громко, что побоясь скандала 
женщина утихла. Следом за ним она подошла к картине, на которую 
Клиссон уставился исподлобья, как на улыбающегося врага. Человек 
десять рассматривали картину. Дорожка с полосами света, прони-
зывающего сквозь листву и падающего на заросшую плющом стену 
кирпичного дома с крыльцом, возле которого на деревянной скамейке 
валялась пустая клетка, показалась Клиссону знакомой. 



 651

– Похоже, что это наш дом, – произнес он тоном мольбы, 
надеясь прекратить казнь. 

– Сбрендил ты, что ли? 
Но чем больше прачка всматривалась в картину, тем понятнее 

становилось ей, что это точно тот дом, откуда исчезла злополучная 
крона. Она узнала окна, скамейку; узнала ветви клена и дуба, между 
которых протягивала веревки. Яма среди кустов, поворот за угол, 
наклон крыши, даже выброшенная банка из-под консервов, – все это 
не оставляло сомнений. Глаза и память указывали, что Бетси и 
Клиссон смотрят на собственное жилье. Восхищенные, испуганные, 
перебивая друг друга подробными замечаниями, они немедленно 
доказывали сами себе, что ошибки нет. 

– За крыльцом помойное ведро; его не видно! – радостно заявила 
Бетси. 

– Да-а… а внутри-то?! Хоть бы ты подмела, – с горечью 
отозвался Клиссон. 

Они отошли в угол; там, шепчась между собой, старались они 
понять, как попало сюда изображение дома. Клиссон высказал 
догадку, не есть ли картина раскрашенная фотография. Но Бетси 
вспомнила человека, который месяца полтора назад шел с ящиком и 
складным стулом. 

– Я тогда же подумала, – сказала она, – идет и ни на что не 
обращает внимания. Я хотела вернуться, было мне странно его там 
встретить, – ни на кого не похож! А ты пропадал три дня. Два дня я 
тебя искала. 

Они наговорились и вернулись к картине, так необычно 
уничтожившей их враждебное настроение. Перед картиной стояли 
несколько человек. Видеть этих людей казалось Клиссону так же 
странным, как если бы они пришли в дом смотреть жизнь. Дама 
сказала: 

– Самая прекрасная вещь сезона. Как хорош свет! Посмотрите 
на плющ! 

Услышав это, Клиссон и Бетси ободрились, подошли ближе. Их 
терзало опасение, что зрители увидят пустые бутылки и узлы с гряз-
ным бельем. Между тем картина начала действовать, они прони-
кались прелестью запушенной зелени, обвивавшей кирпичный дом в 
то утро, когда по пересеченной светом тропе прошел человек со 
складным стулом. 
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Они оглядывались с гордым видом, страшно жалея, что никогда 
не решатся заявить о принадлежности этого жилья им. «Снимаем 
второй год», – мелькнуло у них. Клиссон выпрямился. Бетси запах-
нула на истощенной груди платок. 

– А все-таки мне больше дают стирки, чем этой потаскухе Ребен, 
– сказала Бетси, – потому что я свое дело знаю. Я соды не кладу, рук 
не жалею. Ну.. раз уж украл, так поди выпей… только не на все. 

Клиссон помолчал, затем шепнул: 
– Пойдем. Я выпью. Уж раз я сказал, я свое слово держу. Завтра 

надо поговорить с Гобсоном, – Гобсон обещал мне место, если Снэк 
откажется. 

– Будь уверен, что тебя водят за нос. 
– Ну, ничего, выпьем, с Гобсоном поговорим. 
Они прошли еще раз мимо картины, искоса взглянув на нее, и 

вышли на улицу, удивляясь, что направляются в тот самый дом, о 
котором неизвестные им люди говорят так нежно и хорошо. 

1929 г. 
 
 
 



 653

Додаток 3. 
А. Н. Вульф — А. С. Пушкину

*

 

11 сентября 1826 г. Петербург 
 
Что вам сказать и как начать это письмо?.. И все же чувствую 

потребность написать вам и не могу слушаться ни размышлений, ни 
рассудка. Я стала точно другая, узнав вчера новость о доносе на вас. 
Боже правый, что же с вами будет. Ах! Если бы я могла спасти вас, 
рискуя жизнью, с каким удовольствием я бы ею пожертвовала и 
одной только милости просила бы у неба — увидать вас на мгновенье 
перед тем, как умереть. 

 Вы не можете себе представить, в каком я отчаянии; 
неуверенность моя относительно вашего положения для меня ужасна, 
никогда еще я так не страдала душевно — и посудите, я должна 
уехать через два дня, ничего определенного не узнав о вас. Нет, 
никогда еще ничего ужаснее я не испытывала в жизни и не знаю, как 
я не потеряю рассудка. А я-то рассчитывала увидеть вас наконец на 
этих днях! Посудите, каким неожиданным ударом было для меня 
известие о вашем отъезде в Москву! Но дойдет ли до вас это письмо и 
где оно вас достигнет? Вот вопросы, на которые никто не может 
ответить. Быть может, вы найдете, что я плохо поступила, написав 
вам, я тоже это нахожу, но я не могу лишиться этого единственного 
оставшегося мне утешения. Я пишу вам через Вяземского; он не 
знает, от кого это письмо, он обещал его сжечь, если не сможет вам 
его передать. Порадует ли оно вас еще? Может быть, вы очень 
изменились за эти месяцы: оно даже может показаться вам 
неуместным. Эта мысль, признаюсь, для меня ужасна, но сейчас я 
могу только думать об опасностях, в которых вы находитесь, минуя 
всякие другие соображения. Если для вас возможно, ответьте мне 
ради бога, хотя бы словом. Дельвиг собирался написать вам со мною 
длинное письмо, в котором он просит вас быть осторожным! Очень 
боюсь, что вы им не были. Боже, с какой радостью я бы узнала, что 
вы прощены, если бы даже мне не пришлось вас никогда больше 
увидать, хотя это условие для меня столь же ужасно, как смерть. Вы 
не скажете на этот раз, что письмо мое остроумно, оно лишено 
всякого смысла, и все же я его посылаю таким, какое оно есть. Что за 
несчастие, право, попадать в каторжники. Прощайте! Какое было бы 
                                                 
*
 Див.: Письма женщин к Пушкину // Под ред. и вступ ст. Л.Гроссмана. – М.: «ТеРРА»-

«ТЕRRА», 1997. – 240 с. 
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счастье, если бы все кончилось хорошо, иначе не знаю, что со мной 
будет. Я страшно себя скомпрометировала вчера, когда узнала 
ужасную новость, а несколько часов до того я была в театре и 
наводила бинокль на кн. Вяземского, чтобы рассказать вам о нем по 
возвращении. Я многое бы вам сказала, но сегодня я говорю обо всем 
либо чрезмерно много, либо слишком недостаточно и, вероятно, я 
кончу тем, что порву мое письмо. Моя кузина Анета Керн принимает 
живое участие в вашей судьбе. Мы говорим только о вас; она одна 
меня понимает, и только с нею я плачу. Мне так трудно притворяться, 
а я должна казаться веселой, когда душа моя разрывается на части. 

Нетти очень расстроена вашей судьбой. Да охранит и защитит 
вас небо. Представляете себе, что я буду испытывать, когда приеду в 
Тригорское. Какая пустота и какое мучение! Все будет мне 
напоминать о вас. Совсем с другим чувством думала я приближаться 
к этим местам; Тригорское мне стало дорого, я думала там вновь 
обрести жизнь; как я горела желанием туда вернуться, а теперь я 
найду там лишь мучительные воспоминания. Ах, зачем я покинула 
эти места. Но я говорю вам о своих чувствах слишком откровенно. 
Пора кончать. Прощайте! сохраните ко мне немного привязанности: 
мое чувство к вам этого заслуживает. Боже, если бы мне свидеться с 
вами довольным и счастливым! 
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