Лекція №3. Особистість у практичній психології.
1. Особистість в психологічній науці.
2. Проблема синтезу психологічної структури особистості.
3. Психологічні проблеми особистості, їх визначення та шляхи розв’язання.
4. Формування здорового способу психічного життя особистості.
1. Особистість – системна соціальна характеристика індивіда, в якій
відображається предметна діяльність та спілкування, тобто сукупність
суспільних відносин, в які включений індивід. Особистість – ознака свідомого
індивіда, який займає певну позицію в суспільстві та виконує певні соціальні
ролі. Для кожної людини осмислення питань про суть особистості є актуальним
завданням. Молоді люди мають осягнути досвід минулого та нового століття,
зрозуміти свої плани, наміри. Людство демонструє як чудові взірці суспільної
дії, солідарності, так і винахідливість у захисті потворних форм соціального
життя, пригнічення, насильства. У поведінці людей є чимало прикладів
творчого духу, досягнень у пізнанні навколишнього світу, успішних спроб
запобігання голоду, холоду, хвороб, злиднів. Ми зустрічаємо людей діяльних,
веселих, співчутливих, щирих, милосердних, талановитих. Люди постійно
вражають

один

одного

неочікуваними

вчинками,

непередбачуваними

ініціаціями, які не змогла б спрогнозувати жодна психологічна теорія, і на які
намагається дати відповідь психологічна практика. Однак суспільне життя та
професійна діяльність практичного психолога вимагають дедалі вищого рівня
компетентності, психологічної поінформованості та культури. Майбутні
практичні психологи стануть успішними спеціалістами з розвинутими
пізнавальними
теоретичний

інтересами,
матеріал,

якщо

розвинути

прагнутимуть
системний

опанувати
інтелект,

проблемами розвитку класичних наукових підходів.

складний

зацікавляться

Можливо дехто

переконаний, що добре знає і розуміє себе, та нові знання, що черпаються із
робіт класиків, визнаних авторитетів психологічної науки, несподіванно можуть
порушити цю впевненість, збентежити, розхвилювати. Професійне становлення
та вирішення особистих психологічних проблем не може бути забезпечене

вивченням окремої, хоч і авторитетної психологічної науки. Вивчаючи відомих
персонологів, видатних постатей психологічної науки, слід враховувати і свої
переконання, не слід поспішно змінювати свої погляди, відкидаючи власний
життєвий досвід, думки та оцінки своєї сім’ї, найближчого оточення.
Особистість, яка гостро зацікавлена в підвищенні свого статусу саме як
практичного психолога в спілкуванні з іншими, зможе досягти в цьому успіху,
якщо не уникатиме вивчення теоретичних підходів та відповідального
самоаналізу.
Звертаючись до видатних постатей у психології, піднімемо багато
проблематичних питань, акцентуючи увагу на найважливіших безсумнівних
здобутках та найгостріших питаннях, на які кожен майбутній фахівець має
знайти свої власні відповіді. Познайомившись із спадщиною відомих
психологів,

проаналізувавши

їхні

здобутки,

опанувавши

ази

наукової

психології, студенти-психологи зможуть навчитися розуміти людей із науковим
способом мислення, які працюють у царині психології, розвинути вміння
спілкуватися з ними та обговорювати проблеми, а в майбутньому стати
успішними фахівцями.
2. Сьогодні особливої актуальності набула проблема програмно-методичного
забезпечення процесу підготовки практичних психологів. Наші освітні
стандарти найповнішою мірою повинні відповідати стандартам передових країн
і відображати надбання минулих поколінь вітчизняних психологів. В нас не
було таких розвинутих шкіл, як психоаналіз, біхевіоризм, гештальт-психологія,
але нині успішно функціонують. Яскраві зразки синтетичного підходу до
особистості знаходимо у працях В.Вундта, К. Роджерса, К.Г.Юнга, Г.Айзенка.
Класичним зразком практикуючого психолога був З.Фрейд.

У вітчизняній

психології існують такі значні здобутки, як концепція задачного підходу
Г.Костюка, теорія психічного розвитку Л.Виготського, праці С.Рубінштейна,
діяльнісний підхід О.Леонтьєва, теорія установки Д.Узнадзе тощо.
Єдиного

загальновизначеного

визначення

особистості

немає,

цих

визначень майже стільки, скільки психологів. Також зрозуміло, що зміст
особистості набагато складніший і невловимий, ніж зовнішній соціальний

образ. Особистість – це складна психологічна реальність, що є надзвичайно
складним об’єктом дослідження. Особистість зумовлена соціокультурними
впливами, але залежить

і від генетичних чинників, вона функціонує на

свідомому і несвідомому рівні, вона змінюється і розвивається, проте
характеризується

усталеними

тенденціями,

які

дозволяють

вирізняти

особистість упродовж тривалого часу, ідентифікувати її стиль, дії, сутність.
Дослідженням особистості займалися провідні персонологи, такі як Х.Вольф,
Т.Рібо, Г.Оллпорт, Дж.Гілфорд, Р.Мейлі, Р.Кеттел, С.Мадді, Л.Первін, О.Джон,
Чайдл,

М.Айзенк,

В.М.Бехтерєв,

Л.С.Виготський,

Н.І.

Рейнвальд,

С.Л.Рубінштейн, О.М.Леонтьєв, В.І.Слободчиков, Є.І.Ісаєв, К.К.Платонов,
А.В.Петровський, В.М.М’ясищев, В.А.Ядов, В.В.Давидов, В.М.Аллахвердов,
А.Ю.Агафонов, Б.Ананьєв, В.Джеймс, З.Фрейд,

О.Ковальов, Г.С.Костюк,

Ф.Лерш, В.Мерлін, С.Д.Максименко, В.Г.Панок та інші.
Специфіка

завдань,

що

поставлені

життям

перед

практичною

психологією, вимагає суттєвої зміни її підходу до розуміння особистості.
Усталений характер у вітчизняній науковій психології аналітично-статистичних
досліджень, які звичайно передбачають отримання вірогідних результатів, але
орієнтовані

на

ізольовані

психічні

функції,

процеси,

якості,

а

тому

демонструють свою обмеженість при вивченні такої психічної реальності, якою
є особистість.
3. Особистість визначається як суб’єкт відносин і свідомої діяльності, як
індивід із стійкою, соціально зумовленою системою психічних якостей, котра
формується

і

виявляється

у

спілкуванні

та

діяльності.

Особистість

опосередковує, регулює взаємодію між індивідом та навколишнім соціальним
та природним середовищем. Вона забезпечує досягнення індивідом соціально
та особисто значущих результатів діяльності, завдяки чому людина посідає
відповідне місце у системі суспільних відносин, набуває певного рангу.
Формування конкретного, синтетичного психологічного уявлення про
особистість стає вкрай необхідним для практикуючих психологів, котрі
працюють у різних сферах суспільного життя. Наприклад, практикуючому
психологові при розв’язанні

проблем сім’ї слід спиратися на синтетичне

вивчення та застосування у консультативній роботі різноманітних даних про
якості особистості усіх членів сім’ї.

Він має враховувати при цьому і

стереотипи спілкування між ними, і риси характеру, і інтереси, і інтелектуальні
та психофізіологічні якості, розглядаючи їх у певній системі – як в окремих
індивідів, так і в контексті міжіндивідних взаємозв’язків.
Усі ці обставини свідчать про необхідність розробки у практичній
психології добре обгрунтованого синтетичного особистісного підходу, який був
би орієнтований на розв’язання практичних психологічних проблем.
Особистісний підхід має спиратися на цілісну психологічну структуру
особистості (Платонов К.К.). Психічні якості в індивіда формуються під
впливом соціальних факторів протягом тривалого часу в умовах здійснення
власної діяльності та спілкування з іншими людьми. Особистість можна
розглядати як «систему систем» (Г.С.Костюк).
Беручи

до

уваги

складність

проблеми

створення

системного

психологічного уявлення про особистість, логічно передусім знати

такий

важливий аспект цієї проблеми як психологічна структура особистості. Можна
вирізнити якнайменше три основних аналітичних напрями досліджень, у річищі
яких здійснювалися спроби формування базових системних засад побудови
цілісної психологічної структури особистості. Мова йде про соціальнопсихолого-індивідуальний, діяльнісний та генетичний напрями.
Вивчення особистості та робота з нею мають виключати ті надмірні
спрощеність та узагальненість, які, на жаль, поширені сьогодні. Діяльність
практичного психолога потребує застосування досить складного логічнопсихологічного підходу, якому притаманна певна організація відповідних
психологічних понять і категорій. Без такого підходу та спеціального
поняттєвого інструменту аналізу та синтезу робота практичного психолога а
3. Робота практичного психолога починається із звернення до нього клієнта або
інших зацікавлених осіб. Під час спілкування психолог сам також виявляє якісь
психологічні неблагополуччя, відхилення чи питання, які людина або група
людей не в змозі побачити або розв’язати без його допомоги. Цей ініційований
людьми або самим психологом запит стає індикатором наявності певної

психологічної проблеми особистості. І перше, що потрібно зробити в цій
ситуації, - це визначити суть даної проблеми: передумови її виникнення,
особливості перебігу, психологічний зміст, наслідки тощо. Лише тоді можна
прийняти обгрунтоване рішення про шляхи її розв’язання тими чи іншими
методами практичної психології.
Практичний психолог має пам’ятати, що психологічні проблеми
особистості мають суб’єктивну та об’єктивну форми прояву, через які вони,
власне, і сигналізують людині про своє існування. І ці форми часто не
збігаються з психологічною суттю проблем, причинами їх виникнення.
Найчастіше

індикаторами психологічної проблеми особистості виступають

негативні емоції (страх, тривога, стрес), психічні стани (напруження, втома,
тривожне очікування, хвилювання, дратівливість), особливості поведінки
(невдачі, помилки, конфлікти), результати діяльності (низька продуктивність,
брак, аварії).
Психологічну проблему особистості можна визначити як такий психічний
стан людини, який породжується невідповідністю її психічних можливостей
вимогам навколишнього природного та соціального середовища. Для цього
стану характерні значні суперечності і як наслідок цього – негативні суб’єктивні
переживання, певний розлад психіки, відхилення від індивідуальної норми
психічних якостей, функцій особистості, що відбивається у негативних проявах
поведінки та діяльності. Ці розлади й відхилення мають, як правило, гострий,
але не патологічний характер. Психологи працюють із здоровими людьми, які
пережили якісь негаразди, мають посттравматичний стан, але не патологічний.
Якщо ж розлади наближаються до патологічних станів психіки, тоді їх
кваліфікують як передпатологічні стани. Хвора психіка все ж таки потребує
допомоги психіатрів.
За своїм походженням психологічні проблеми особистості можна
розділити на екогенні, соціогенні, техногенні, психогенні та на такі, що
породжуються її віковим розвитком (психолого-педагогічні проблеми). Перебіг
психічних проблем можна співвіднести з послідовністю етапів стійкої психічної
адаптації, яку можна ототожнювати з поняттями «норма», «здоров’я» . При

різкій зміні екологічних та соціальних умов людина змушена змінювати
характер адаптації, тобто переадаптовуватися у різних планах – починаючи зі
сприйняття оточуючих людей та об’єктів і закінчуючи ціннісними орієнтаціями
та картиною світу. За нездатності людини до переадаптації часто виникають
нервово-психічні розлади. Настає психічна криза, що супроводжується
негативними емоційними переживаннями, нездатністю реально оцінювати
ситуацію і знайти раціональний вихід з неї, розвивається стрес.
Вихід із кризи передбачає психічну передадаптацію: людина переоцінює
духовні цінності, переосмислює сенс життя, намічає новий шлях, по-новому
бачить своє місце у довкіллі. У процесі переадаптації людина здійснює складну
внутрішню роботу, долає важкі життєві ситуації, відновлює душевну рівновагу.
Проте це не всім удається. Отож саме в період переадаптації «переродження
особистості» людина особливо потребує психологічної допомоги.
За своєю інтенсивністю і часовими характеристиками психологічні
проблеми можуть бути слабкими, помітними, інтенсивними, гострими, а також
короткочасними (епізодичними) та тривалими (хронічними), застарілими.
За ступенем представленості у свідомості людини психологічні проблеми
доцільно розрізняти на усвідомлювані та неусвідомлювані (приховані).
За своїми наслідками психологічні проблеми можна поділити на
конструктивні, розвиваючі, індиферентні, деструктивні, гальмуючі, критичні,
психотравмуючі, патогенні, суїцидні, летальні.
4. Одним із головних завдань практичної психології є забезпечення здорового
способу життя людей через формування в них відповідних психологічних знань,
умінь та навичок. Динамічний ритм життя, інтенсивність розумової діяльності
на виробництві, у школі, складність міжособистісних стосунків в умовах
становлення ринку та інші обставини порушують традиційний спосіб життя,
перевищують природні адаптаційні можливості людини. Основну загрозу для
психічного здоров’я становить стрес або точніше тяжкий стрес –дистрес, що
зумовлює неадекватну, патогенну поведінку.
Люди з підвищеною емоційністю, нейротизмом першими реагують на
небезпечну зміну ситуації, їм властива підвищена реакція тривоги як перша

фаза адаптаційного синдрому, який включає в себе ще дві фази – фазу опору і
фазу виснаження.
Під впливом несприятливих об’єктивних та суб’єктивних умов у людини
формується

своєрідний

індивідуально-психологічний

синдром

стресової

нестійкості, через що вона стає надмірно чутливою та подразливою до дії
стресорів. У звичайних умовах життя, праці та навчання особистісні
властивості так гостро можуть і не проявлятися. Однак при різких змінах тих чи
інших обставин, при підвищенні інтелектуальних вимог, при

хворобі, при

ускладненні міжособистісних взаємин, за наявності психотравмуючих факторів
у сім’ї, несприятливих екологічних умов тощо таке сполучення властивостей
стає внутрішньою передумовою виникнення дистресу.
При патогенному мисленні стрес, напруженість можуть посилюватись і
підвищувати ймовірність виникнення психічних розладів. Джерело патогенного
мислення – роздуми, уявлення, пов’язані з образою, соромом, заздрістю,
невдачею, страхом, іншими негативними емоціями. Кожна емоція є згубною,
якщо вона повністю керує поведінкою людини, цілком володіє нею. Але є й
інший тип мислення, який, навпаки, сприяє подоланню негативних емоцій. Це
саногенне, тобто оздоровче, мислення. Людина не зможе стати дійсно здоровою,
якщо не навчиться керувати станом своєї душі, своїми емоціями та думками.
Саногенне мислення є одним із ефективних засобів розв’язання
психотравмуючих проблем, який базується на їх свідомій постановці та
розгляді,

свідомому

рефлексивному

аналізі

емоцій

та

емоціогенних

(стресогенних) факторів, тобто на залученні інтелекту й творчості до
усвідомленого процесу самовдосконалення. Разом із цим сучасна психологія
пропонує й інші підходи до вирішення гострих проблем людини. Будемо
вчитися, на наступних лекціях розглянемо специфіку підготовки практичних
психологів, якими особистісними та професійними якостями мають володіти
справжні професіонали, познайомимося з етичними принципами психолога.
Практичне завдання:
1. Підготувати коротко біографію, життєвий та творчий шлях одного із
видатних психологів, його внесок у психологію.

2. Законспектувати і опрацювати Етичний кодекс психолога.
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