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ПСИХОЛОГ1В I ПЕДАГОГ1В 

У cmammi простежено формування ттелектуальног мотивацтно-змктовог устано
вки на сприйняття i розумтня людини як оcобиcmоcmi тд час конmенm-aнaлiзувaння кную-
чих у вШчизнянт наущ визначень оcобиcmоcmi з формaльно-логiчноi точки зору. Подано ре-
зультати контентно-частотного aнaлiзувaння визначення категорп оcобиcmоcmi, яка 
утворюеться структурною ieрaрхieю низки головних атрибутивних категорт i понять; ро-
зроблено сукупну атрибутивну формулу оcобиcmоcmi та вiдповiдну до нег характеристику 
перcонологiчного ттелекту фiлоcофiв, пcихологiв i педaгогiв. У процеа перcонологiчног т-
телектуальног пcихолого-педaгогiчног дiяльнicmi пропонуюеться враховувати у робоmi з лю-
диною таку по^довтсть дт та этатв: формування вихiдног ттелектуальног мотивацт-
но-змктовог установки на сприйняття i розумтня людини як оcобиcmоcmi в уст гг складно-
cmi, урахування психологом i педагогом сукупног атрибутивно!' формули оcобиcmоcmi як зм^ 
стовного тформацтно-тзнавального орiенmирa; здтснення цыеформувального етапу як 
етапу формування орiенmовног мети i завдання перcонологiчног ттелектуальног дiяльноcmi; 
емоцтно-почуттевий етап, на якому позитивы результати ттелектуальног дiяльноcmi 
психолога i педагога закртлюються засобами емоцтного ттелекту. 
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биcmоcmi, атрибутивна формула оcобиcmоcmi, перcонологiчний ттелект, ттелектуально-
перcонологiчнi орiенmири у пcихолого-педaгогiчнiй робоmi. 

В умовах сучасно! психолого-педагопчно'1 практики е необхщшсть удоскона-
лення штелектуально-персонолопчних ор1ентир1в у робот1 is сощал1зацп, псих1чного 
розвитку особистосп у молодь Проведене ортономiчне, контентно-частотне та антино-
мiчне аналiзування в^чизняних визначень особистосп [15] сприяло розробленню в 
процеа контентно-частотного аналiзу сукупно! атрибутивно! формули особистосп. B i -
дповщно до не! виникла можливють характеризувати персонолопчний штелект фшо-
софiв, психолопв i педагопв. 

Результати контентно-частотного аналiзу наведено у "сукупнш формулГ' визначен
ня категорп особистосп, яка утворюеться структурною iерархiею низки головних атрибу
тивних категорш i понять, в яких вщображаються таю !! фундаментальнi якост^: 

1.Сощальшсть (31) - 2.Творч1сть (21) - ЗЛюдяшсть (20) - 4а.Самкть, тобто 
"Я" (18) - 4б.Духовшсть (18) - 5а.Культурн1сть (16) - 5б.Життевкть (16) -
6а.1ндив1дуальн1сть (13) - 6б.Цшшсть (13) - 7.Розвинуткть (11) - 8.Д1яльн1сть (10) -
9.Вщносшсть (ставленнев1сть) (9) - 10а.Суб'ектшсть (8) - 10б.Формальн1сть (8) -
11а.Вершиншсть (7) - 11б.Здатн1сть до оволодшня, засвоення св1ту (7) -
Пв.Свщомкть (7) - 12а.1сторичн1сть (6) - 12б.Оргашзовашсть (6) -
12в.Психолопчшсть (6) - 13а.Ун1кальн1сть (5) - 13б.Об'ектшсть (5) - 13в.Як1сн1сть (5) 
- 14а.Наявшсть специф1чних властивостей (4) - 14б.Вчинковкть (4) -
14в.Динам1чшсть (4) - 14г.Колективн1сть (4) - 14д.Свгтоглядшсть (наявн1сть погля-
д1в, принцитв, переконань) (4) - 14е.Системн1сть (4) - 15а.Вщповщальшсть (3) -
15.б.Внутр1шнш характер (3) - 15в.1деальн1сть (3) - 15г.Матер1альшсть (3) - 15д.Носш 
властивостей (3) - 15е.Комун1кативн1сть (3) - 15ж.Сукупшсть властивостей (3) 
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Ми зупиняемося на атрибут" "сукупшсть властивостей", оскшьки, починаючи з 

наступно! позицп №16 (частота 2), пом1тно збiльшуеться кшькють атрибупв i перелiк 
починае включати прогресивно зростаючу в перспектив" майже до безкшечносп кшь
кють ознак особистосп, до яких шдключаеться фактично весь тезаурус в1тчизняних те-
орш особистосп, що стоять за наведеними визначеннями, а !х нараховуеться бшыпе 40. 
У цьому знаходить шдтвердження думка С.Д.Максименка та його колег про ортономь 
чнють, доповнювашсть i безкшечшсть особистосп [9]. Адже саме вона е суб'ектом 
творчосп, у тому числ" i творення нею усього культурно-юторичного "всесв"тнього 
словника" понять, яке кшець-кшцем рефлексивно характеризуе саму "соборну особис-
псть", починаючи з юторично першо! людини-особистосп ("соборно! особистосп" в 
юторичному план"), що створила в умовах сусшльства i для сусшльства перш" поняття -
як перш" креативш прояви особистосп у наступному безкшечному ланцюгу таких осо-
биспсних творшь, в контекст" якого з часом з'являеться i сукупна формула особистосп. 

Дана контентна частотна формула мае бути врахована передуам спещалютами з 
психолог"! особистосп i сощально! психолог"! при оцшцювашн семантичних основ в1т-
чизняного персонолопчного мислення, яке подае нам зразок глибинного розумшня на
шими попередниками i сучасними спещалютами сутносп особистосп i перспектив йо
го вдосконалення. Ця формула корисна i теоретикам, i практикам психолог"!, оскшьки 
забезпечуе формування в них ор1ентаци на змютовне 1ерарх1чно-атрибутивне змютове 
розумшня особистосп як дуже складного (i такого, що неперервно ускладнюеться), 
тобто ортоном1чного, "ерарх"чного i полярно-суперечливого, антином"чного предмета 
дослщження i роботи з ним дослщниюв i пращвниюв психолопчно! служби. Можна 
вважати дану контентну сукупну формулу особистосп певною загальною 1ерарх1чно-
атрибутивною !! структурою, смисловим ор1ентиром, який визначае (!) змют i рейтин-
говий порядок вивчення реально! особистосп теоретичною психолопею i використання 
практичною психолопею. 

Зазначимо саме ту обставину, що наявшсть на першому мющ у перелшу поняття 
соц1альност1 особистосп пояснюе актуальшсть процесу сощал"зацп, принаймш у вузь-
кому сенс" цього термша. Натомють повний список атрибупв визначення особистосп 
свщчить про необхщшсть значного розширення тлумачення термша сощ'ал1заци i пос-
тупового включення до нього наступних атрибутивних ознак. Ураховуючи рейтингов" 
мюця цих ознак особистосп, можна стверджувати, що процес !! сощ'ал1зацп е передуам 
освоенням складно! сусшльно! нормативно! бази, знань, умшь та навичок суспшьного, 
громадянського життя, творчим процесом, процесом гумашзацн, самосощал1зацн, як 
одухотворення, окультурення життевоТ основи шдивща, акс1олог1чним процесом 
набуття людиною цшносп та самоцшносп, чесп та пдносп тощо. Сощал"защя в умо
вах розвинутого сусшльства спираеться на самовплив з боку само! особистосп, тобто 
для !! методолопчного осягнення необхщна саме сусшльно-...-особисткна ор1ентац1я. 
Точшше кажучи, особиспсна ор"ентащя мае послщовно розгортатися, включаючи на 
кожному з наступних еташв такого розгортання все нов" i нов" атрибутивно визначен 
ор1ентаци, як" вщповщають "ерарх"чному порядку входження атрибупв у контентно-
частотну формулу. Вщповщно до цього цей процес поступового розгортання особисп-
сно! ор1ентацп можна подати таким чином: 

• Сусшльно-.. .-особиспсна ор"ентащя; 
• Суспшьно-креативно-.. .-особиспсна ор1ентащя; 
• Суспшьно-креативно-гуманютично-..-особиспсна ор"ентащя; 
• Суспшьно-креативно-гуманютично-рефлексивно-.. .-особиспсна ор"ентащя; 
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• Сусшльно-креативно-гумашстично-рефлексивно-духовно-.. .-особиспсна ор1е-

нтащя... 
Отже, дана особиспсна ор1ентащя постае як складна атрибутивна структурна 

ор1ентащя, яка поступово насичуеться атрибутивними субор1ентирами, спочатку тими, 
як" мають найвищу i помяну частотшсть використання у визначеннях особистосп, а 
дал" - тими, що мають спадаючу частотшсть, у тому числ" дор1внюють частот" повто-
рювання 2 й 1, що вщкривае шлях у безкшечшсть життя особистосп. При цьому варто 
враховувати, що у перспектив" дощльно було б провести контент-частотне анал1зуван-
ня змюту самих теорш особистосп i отримати бшып точну сукупну категор1ально-
поняттеву формулу особистосп. А на даному еташ треба зупинитися i здшснити конк-
ретизащю змюту головних атрибупв сукупно! формули особистосп як структурного 
1ерарх1зованого ор1ентиру персонал"зацп шдивща. 

Так, сусп1льн1сть особистосп постае як складна р1зноманггна сукупшсть ком-
поненпв правово!, юридично!, сощально-психолопчно! готовносп особистосп до ефе-
ктивного юнування у сшльнотах р"зного р1вня - вщ амейних, родових й громадських 
до професшних, економ"чних, пол1тичних, нацюнальних та м"жнародних тощо. Це пе-
редбачае, зокрема, знання особиспстю Основного Закону Укра!ни, законодавства у пе-
вних сферах громадсько!, осв1тньо! та професшно! д"яльносп, сусшльних норм, куль-
турних звича!в, професшних i побутових навичок сшлкування, у тому числ" рщною та 
шоземними мовами тощо. 

Креатившсть включае сукупшсть мсшшв, знань, умшь, навичок та емощйних 
регулятор"в власно! творчо! д"яльносп при розв'язанш р"зномаштних завдань сусшль-
ного, громадянського, професшного життя. При цьому треба бути добре об1знаними в 
юнуючому законодавсга про творчу, наукову, техшчну, економ"чну, шновацшну д"я-
льшсть, спиратися на закон про штелектуальну власшсть, вм"ти працювати з патентно-
лщензшною шформащею, оформляти патенти на нов" р1шення тощо. Бажано регулярно 
займатися певними видами творчо! д"яльносп - науково!, техшчно!, економ"чно!, поль 
тично!, еколопчно!, л"тературно!, поетично!, образотворчо!, музично!, монументально!, 
народно!, декоративно!, побутово! тощо. 

Гуман1зм передбачае в1ршсть особистосп щеалам людяносп, тобто порядносп, 
вдячносп, допомоги людям, вщповщальносп, свободи, любов" до людей тощо - у сфер" 
м1жлюдських стосунюв i ставлення до них, у конкретних вчинках i сшлкуванш з р1зни-
ми людьми. 

Рефлексивн1сть виявляеться в пм, що все, що робить особиспсть, вщбуваеться 
свщомо i самосвщомо, усвщомлюеться нею як таке, що спричиняеться нею як 
суб'ектом сусшльно! поведшки, творчо!, продуктивно! д"яльносп, гумашстичного ста
влення. В с акти особистосп вщпрацьовуються попередньо в !! внутршньому с в т i 
лише шсля цього виносяться у зовшшнш св"т, i навпаки - все, що робиться у зовшш-
ньому с в т , рефлексивно вщбиваеться у внутршньому. 

Духовн1сть особистосп означае, що вона керуеться у своему житт", сощальнш 
поведшщ та професшнш д"яльносп духовними цшностями Добра, Краси та 1стини, В ь 
ри, Над"! та Любовь 

Продовжуючи дал", психолог i педагог уводять у таку все бшып насичувану сус-
шльно-особиспсну ор1ентащю нов" атрибутивш субор"ентири, шсля чого цей процес 
набувае яю'сних змш. Прим"ром, шсля введення "рефлективносп" вш набувае саморе-
гульованого, самооргашзованого характеру i здшснюеться самою особиспстю. Якщо 
говорити точшше, особиспсна ор"ентащя, так само, як i сукупна атрибутивна формула 
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особистосп, е нескшченним процесом i меж" його повноти визначаються рГвнем про-
фесшно! шдготовки психолопв i педагопв та можливостями самого суб'екта персона-
лГзацГ!. 

Сусшльно-.. .-особиспсна орГентацГя ускладнюеться й Гншими обставинами, я к 
виходять зГ специфГки вГтчизняних дефГнГцГй особистостГ. 

Це стосуеться передусГм наявностГ у бГльшостГ визначень !! протилежних атри-
бутГв з явними чи неявними, знятими чи не знятими суперечностями, тобто !х антино
мГчносп. Ця "дГалектична" обставина виявилася для нас майже несподГваною, хоча i 
мала б бути очевидною. Ми б не звернули на це достатньо! уваги, як би у перелГку ви
значень особистостГ останне серед них, запропоноване 1.П.Манохою, не мГстило б твер-
дження саме про антиномГчнють двох атрибупв творчого потенщалу особистостГ -
оригшальносп та стереотипностГ. У теоретичних визначеннях особистостГ, вщповщно 
до принципу антиномГчносп, так само як i в "живш" особистостГ, спГвГснують полярнГ, 
амбГвалентш атрибути з наявними або знятими суперечностями, що також важливо як 
для теоретично!, так i практично! психологи. Нагадаемо, що саме в антиномГях (з гре-
цько! - суперечтсть у закон!) висвГтлюються "суперечносп мГж двома судженнями, 
кожне з яких вважаеться однаковою мГрою обгрунтованим в межах певно! системи, .. .в 
антиномп протилежнГ висловлювання спГвГснують, але не виводяться одне з одного" 
[17, с. 24]. 

ВГдповГдно до цього факту антиномГчносп, нами були виокремлен три групи 
визначень: а) явно антиномГчш, в яких чГтко подан протилежнГ атрибути особистостГ з 
наявними або певним чином знятими, тобто пею чи шшою мГрою психологГчно узго-
дженими або врГвноваженими, суперечностями (таких антиномГй виявилося найбшыпе 
- приблизно у двох третинах Гз 40 визначень); б) неявно антиномГчш, в яких протилеж-
носп i суперечностГ лише намГченГ контекстуально, зокрема - фактом уже введено! у 
науковий общ у змют теорГ! особистостГ, хоча i не вказано! в дефшщп протилежно! до 
подано! в нш ознаки (таких менше третини), в) не антиномГчш визначення, в яких вщ-
сутш - i в текстГ i в контекстГ - протилежнГ i суперечливГ ознаки особистостГ, що визна-
чаеться (таких нараховуеться десята частина). 

Тобто антиномГчнють е переважаючою i майже закономГрною характеристикою 
персонологГчного мислення, штелекту, що вГдображае, охоплюе найскладшше у свГтГ 
явище через його полярш атрибути i одразу ж чи шзшше намГчае або зшмае психологГ-
чнГ суперечностГ мГж ними. АнтиномГчшсть пронизуе наше звичайне повсякденне мис
лення й уяву, коли ми характеризуемо людину одночасно протилежними, амбГвалент-
ними ознаками. Це вщома формула оцшювання шшого за типом "це так, але не зо
вам. . . " , оскшьки будь-яка ютина про людину не е абсолютною, а виступае як вщнос-
на... В цьому сенсГ можливо не зовам був правий А.Адлер, коли вважав формулу "так, 
але" ознакою неврозу. Мислення людини про особиспсть по суп сво!й антиномГчне, 
оскГльки припускае одночасне юнування в нГй дГалектичних, протилежних, полярних, 
суперечливих, тГею чи шшою мГрою знятих чи не знятих, зрозумших чи не зрозумших 
(звГдси вГдома "формула щастя" - "бути зрозумшим, прийнятим у будь-якому вигля-
дГ"). Проте, правГ Ф.М.Достоевський i той же А.Адлер, коли говорять про загрозу над-
мГрного опосередкування людини у поняттях високого рГвня абстрагування, що дГйсно 
може призвести до невротично! загрози. Можливо, ця загроза певною мГрою знижуеть-
ся саме за допомогою антиномГй, яю намагаються утримати на грунп земного життя 
неминучо опосередковане розумшня такого складного феномену, яким е особиспсть... 

60 Теорiя i практикауправлтня сощальними системами 1 '2014 



ПСИХ0Л0Г1Я 0С0БИСТ0СТ1 
Персонолопчне мислення, штелект вГтчизняних вчених накладае на особиспсть 

такГ атрибутивнГ антиномГ! чи окремГ ознаки (далГ будемо вказувати номер визначення, 
попм йдуть антиномГ! (через "тире", у дужках наводиться або контекстуальна антино-
мГя чи бшып ясна, явна текстуальна) i наприкшщ - окремГ властивостГ особистостГ, що 
належать до !! складу, структури тощо: 

1. Тваринно-психГчна ГндивГдуальнГсть, ГндивГдуальнГсть - як духовне начало, 
шдивщуальшсть - божественна творча сила як коршь всього морального життя, над-
шдивщуальне (тобто соцГально-ГндивГдуальне), божественне (- свГтське), творче (- нор-
мативне) начала, створення - шдтримка, збереження - рятування життя, самопожертву-
вання. 

2. Об'ективно-суб'ективне вираження нервово-психГчного апарату. 
3. СамодГяльна особа з психологГчним складом - шдивщуальне ставлення до на-

вколишнього свГту. 
4. Ноосфера (- бюсфера) - спецГальне духовне життя особистостГ, найбшьша у 

свГтГ цГннГсть вшьно! людсько! особистостГ - бГльше збереження i повага. 
5. Якомога повний всебГчний розвиток сво!х духовних сил (- !! духовний зане-

пад), багатство обдарованосп - бГднГсть примГтивносп. 
6. Абсолютне (- вГдносне), не сама Гз себе - а Гз спГлкування зГ свГтом цшностей, 

живий соцГальний досвГд - звернення до Бога. 
7. 1деальна - реальна особиспсть. 
8. СпшьнГсть окремо! особистостГ - i всього колективу, вплив на особиспсть -

через вплив на колектив. 
9. ЗовшшнГ дГяння - переломлюються через внутрГшш умови, психГчнГ явища -

психГчш властивостГ i стани особистостГ. 
10. Система вщносин - часткове ставлення особистостГ. 
11. Творення культури - захоплешсть вартостями, вищий свГт - нижчий свГт, ю-

торична особиспсть - i служгння вищому свГтовГ вартостей. 
12. Немае явних антиномГй. 
13. Людський ГндивГд - суспшьна Гстота, свГдомГсть - i самосвГдомГсть, система 

психГчних властивостей як внутрГшнш визначник його поведГнки - у житп суспГльства, 
рГвень розвитку властивостей - ступшь можливо! учасп у створеннГ необхГдних для су
спГльства цшностей, матерГальних - i духовних. 

14. Немае явних антиномГй. 
15.Член суспГльства (- уособлений), становище у суспшьствГ (- автономнГсть у 

сустльста) , участь у життГ суспГльства (- у своему власному житп). 
16. Суб'ект перетворення свГту - на основГ його пГзнання, переживання, ставлен

ня до нього (- байдужосп). 
17. Об'ект - i суб'ект Гсторичного процесу, об'ект - i суб'ект суспГльних вщно-

син, суб'ект - i об'ект спГлкування, суб'ект сусшльно! поведГнки - i носш (об'ект) мо
рально! свщомосп. 

18. РГвень розвитку - здатнють свГдомо i творчо перетворювати дшснГсть - i са¬
му себе. 

19. Складне багатогранне явище суспшьного життя - i ланка в систем" суспГль
них вщносин, продукт суспшьно-Гсторичного розвитку - i дГяч суспГльного розвитку. 

20. Сукупшсть природжених - i набутих Гнтелектуальних якостей. 
21. ВсебГчнють (- i однобГчнГсть) розвитку, шдивщуальне (- i соцГальне) багатст

во, культура матерГальних - i духовних потреб. 
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22. Системна (сощальна) яюсть - мГра репрезентованостГ сусшльних вГдносин в 

ГндивГдГ. 
23. Носш морального вчинку - результат сукупносп вчинкових моральних дГй, 

що стосуеться характеру - темпераменту - i обдарованостГ 
24. АнтиномГй явних немае. 
25. Здатшсть людини бути автономним носГем культури - субект культури в со-

цГальних спГльнотах - та культурному простора 
26. Психологична готовшсть до творчо! працГ - та до вГдповщальносп за !! нас-

лГдки, перед собою - i колективом - i сусшльством, до нестандартних (- i стандартних, 
еталонних) дГй, суттевий розумовий розвиток - i професГйна майстернГсть. 

27. Сусшльство - група - i особа як суб'екти культури. 
28. Немае явних антиномГй. 
29. Найвищий рГвень духовного освоення зовшшнього - i внутрГшнього свГту, !х-

ня закрипсть - i вГдкритГсть самому собГ, наближення (- i вщдалення) до найсуттевГшо-
го у собГ 

30. Форма (- i змют) Гснування (- неГснування психГки), цшсшсть (- i диференщ-
йованГсть), саморозвиток, самовизначення, саморегулящя - i свщома предметна дГяль-
нГсть, унГкальний, неповторний внутрГшнш ( - i зовнГшнГй) свГт особистостГ. 

31. Духовний свГт (ушверсум) - i самГсть (власне особиспсть, людська особис-
тГсть - особиспсть людини, рГзномаштш форми - i види самосвГдомостГ. 

32. Час як стрижень (- i динамГка) особистостГ. 
33. Активне опанування - i свщоме перетворення природи, суспГльства - i самого 

себе, унГкальне динамГчне (- i стабГльне) спГввГдношення просторово-часових орГента-
цГй, потребово-вольових переживань, змГстовних спрямованостей - i форм реалГзацп 
дГяльностей, свобода самовизначення у вчинках - i мГра вГдповГдальностГ за ьхш перед-
бачуванГ (- i непередбачуванГ) наслГдки перед природою - i суспГльством - i сво!м сум-
лГнням. 

34. ЗмГнювана особиспсть - змшюваний свГт. 
35. Соцгокультурна Гстота, що розвиваеться - разом Гз соцокультурною систе

мою, неповторшсть як унГкального мГкрокосму, в межах обмеженого щлого (- i необ-
меженого загального цГлого), суб'ект - i носГй (об'ект) оновлених духовно-моральних 
цГнностей, самоствердження - i утворення "унГкального людського мГкрокосму". 

36. Соцгальна, культурно-шдивщуально, антропологГчно зумовлена система ви-
щих психГчних властивостей, оволодГння - i створення суспГльних - особиспсних, ку-
льтурних та Гсторичних - i вГтальних (бГографГчних) цГнностей, дГяльнють - i життедГя-
льнГсть, опосередкування (- i розопосередкування) взаемозв'язку мГж соцГальним, куль-
турним - та природним середовищем, найвища (- i найнижча) цшнГсть (- i самоцш-
нГсть), матерГальнГ (- природнГ i суспГльнГ), духовнГ (- i душевш - та тГлеснГ) цГнностГ, 
честь - i ггднГсть. 

37. Формуеться - та юнуе в дГяльносп, складне динамГчне утворення - i голов-
ний компонент професГйно! дГяльносп, органгзовуе - i контролюе, оцгнюе - i перетво-
рюе дГяльнГсть - i себе. 

38. Вщкрита (- i закрита система), поспйно змГнюеться (- i стабГлГзуеться) - i са-
мовизначаеться у соцюкультурному просторГ - та ГндивГдуально-психологГчному часГ, 
Гнструмент оволодГння власною поведГнкою - та життям, власним майбутнГм (- та ми-
нулим), постГйне перетворення культури - та засвоення в живу шдивщуальну життет-
ворчГсть. 
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39. Актор, що виконуе у житп певну роль - i життевий свГт як сцена, на якш ро-

зГгруються як драма - важливГ життевГ поди. 
40. Творчий потенцГал як результуюча двох антиномГчних тенденцГй: ориггналь-

ностГ - та стереотипностГ. 
ЦГкаво те, що в деяких визначеннях особистостГ поданГ не тГльки так би мовити 

парш антиномГ!, але i певнГ антиномГчнГ ланцюги, якими охоплюеться складна i часто 
суперечлива сутшсть особистостГ. Можна поеднати щ антиномГ! в одному ланцюговому 
комплекс", щоб побудувати ще одну сукупну, тепер вже антиномГчну "суперечливу" 
формулу особистосп... 

Ця обставина потребуе подальшого i бГльш глибокого вивчення особливостей 
персонолопчного мислення, Гнтелекту фГлософа, психолога, педагога i соцГолога - i при 
формулюваннГ визначення особистостГ, i при його використаннГ у подальшому досль 
дженнГ як певного плану такого дослщження, а також - практично! роботи з конкрет
ною особиспстю... До речГ, ця антиномГчшсть вже використовуеться в деяких психодГа-
гностичних методиках при вивченнГ особистостГ, наприклад в особиспсному опитува-
льнику Г.Айзенка (порГвн. антиномГчнГ шкали "екстраверсГя - ГнтроверсГя", "емоцГйна 
стабГльнГсть - нейротизм"), в семантичному диференцГалГ (який передбачае оцшку про-
яву полярних властивостей особистостГ) тощо. 

Можна припустити, що в антиномГчному розумшш особистостГ зафшсовано тео-
ретичнГ суперечностГ, в яких узагальнено практичш проблеми особистостГ, котрГ дощ-
льно розв'язувати засобами практично! психологи. В антиномГях особистостГ потенцгй-
но подана еднГсть теорГ! та практики роботи працГвникГв сощально-психолопчних 
служб. БГльш того, деякГ антиномГ! ще недостатньо або зовсГм не засвоеш практичними 
психологами, що звужуе перелГк розв'язуваних ними проблем конкретно! особистостГ. 
Дшсно, у цей перелГк начебто просяться такГ антиномГ!, як тваринно-психГчна ГндивГду
альнГсть; ГндивГдуальнГсть-божественна творча сила; збереження - рятування життя на 
основГ самопожертвування; якомога повний всебГчний розвиток сво!х духовних сил (-
духовний занепад !х); багатство обдарованосп - бГднГсть примГтивностГ; щеальна - реа
льна особистГсть; становище у сусшльствГ (- автономнГсть у сусшльствГ); всебГчнГсть (- i 
однобГчнють) розвитку особистостГ; найвищий рГвень духовного освоення зовшшнього 
i внутрГшнього свГту, !хня закритГсть - i вщкрипсть самому собГ, наближення (- i вщда-
лення) до i вщ найсуттевГшого у собГ) тощо. Сама наведена вище атрибутивна формула 
особистостГ може бути подана у виглядГ антиномГчних пар атрибупв i становити анти
номГчну формулу особистостГ. 

Отже, ми вважаемо ортономГчшсть, багатоатрибутившсть, контентну ГерархГч-
нГсть та антиномГчнГсть важливою специфГчною змГстовною ознакою сукупного науко-
вого персонологГчного мислення, Гнтелекту в психологи особистостГ, яке е зразком 
продуктивносп в означенш сферГ, що мае певний юторюгенетико-часовий i методоло-
ггчно-просторовий контекст, в якому треба орГентуватися сучасному психологу, педа
гогу i соцГальному працГвнику. 

Як видно Гз порГвняльного аналГзу наведених визначень особистостГ, останш пе-
реплГтаються мГж собою, збагачують одне одного та утворюють певну концептуальну 
призму, через яку можна краще зрозумГти сутшсть особистостГ та практично викорис-
товувати це розумшня як певний еталон, щеал, загальну мету у психолого-педагопчнш 
роботГ з розвитку особистостГ у молодГ в процесГ соцГалГзацГ! та життевого i професГй-
ного !! самовизначення. Звичайно, що вказанГ особливосп сукупно! атрибутивно! фор
мули особистостГ, зокрема частотна й антиномГчна, потребують додатково! професГйно! 
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специфшацп (i верифшацп), що необхщно для бГльш обгрунтованого використання ще! 
моделГ у робот" спецГалГстГв соцГально-психологГчних служб. Але вже зараз очевидними 
постають необхщш акценти цього процесу. 

Тобто, примГром, процес сощалГзащ"! мае безкГнечний характер, його здшснення 
може бути лише запущене, спрямоване i стимульоване суспГльними зусиллями, але 
здшснюватися далГ повинен самою особистстю та !! об'еднаннями з шшими особисто-
стями на засадах самовизначення i самоздГйснення в умовах сусшльного людського 
життя, орГентованого на щншсть особистостГ тощо. Нормативна сусшльна соцГалГзацГя i 
творча самосоцГалГзацГя особистостГ утворюють два крила единого неперервного про
цесу одухотворення людини, зупинка в якому може призвести до ресощалГзацп, до ре-
гресу особистостГ, до !! деперсоналГзацГ!. Ми не говоримо тут про явище свщомо! десо-
щалГзацп в екстремальних сощальних, економГчних, полГтичних, психологГчних умо
вах, я к потребують окремого розгляду. 

Наведена вище атрибутивна формула особистостГ в практичному сена виступае 
як орГентовний план роботи з людиною як особистстю. Вщповщно до цього практич-
ний психолог мае сприймати свого юпента в контекстГ соцГальностГ, креативност", лю-
дяностГ, самостГ, духовностГ, культуральност", життевостГ, ГндивГдуальностГ, цГнностГ 
тощо... Сощальний педагог - формувати, доформовувати, переформовувати у свого уч-
ня сощальшсть, креативнГсть, людянГсть, самГсть, духовнГсть, культуральшсть, житте-
вГсть, ГндивГдуальнГсть, цГннГснГсть тощо... Роботодавець, знаючи продуктивш можли-
вост" особистостГ, мае пГдбирати персонал свого шдприемства пГсля проходження тес-
т"в, у процесГ профорГентащйно! бесГди з кандидатом i його стажування на основГ осо-
бисто! перевГрки його вГдповГдност" певним професГйним критерГям соцГальностГ, креа-
тивностГ, людяностГ, самостГ, духовностГ, культуральност", життевостГ, ГндивГдуальнос
тГ, цГнностГ тощо... Для конкретизацГ! цГе! узагальнено! формули можна повернутися до 
!! попереднГх стадГй, до самих визначень особистостГ, до теорш особистостГ^ 

Виявлене атрибутивне персонолопчне розма!ття характеристик головного пред
мета психолог"! - особистостГ - утворюе ушкальш можливост" для генерування наступ
них оригшальних сощально-психолого-педагопчних Гдей i гГпотез (наприклад, через 
формування неявних антиномГй), що важливо для подальшо! розбудови змГстовно! сус-
пГльно-особистГсно орГентовано! системи освГти i соцГально! громадсько! практики, зо-
крема - i за консультативно! участ" практичних психологГв i соцГальних педагопв. Зро-
зумГло, що при цьому персонолог мае застосовувати як психолопчш операцГ! цього пе-
рсонологГчного мислення, яю дозволятимуть охоплювати i працювати з особистстю в 
масштаб" !! складних динамГчних мГкро-, мГнГ- та макропроявГв. Саме для цього можуть 
застосовуватися специфГчш мислительнГ операцГ! аналГзування, синтезу, узагальнення, 
конкретизацГ!, ГндукцГ!, дедукцГ!, агломерацГ!, систематизацГ! тощо. Саме завдяки цим 
лопчним операцГям людина охоплюе складну дшснГсть. 

Разом з тим, робота з особистстю, як свщчить досвщ вивчення психГки, свГдо-
мост" i мислення людини видатним вГтчизняним фГлософом, психологом i педагогом 
С.Л.Рубшштейном, потребуе антиномГчного об'еднання вказаних лопчних операцГй на 
зразок вГдомого "аналГзу через синтез" (i "синтезу через аналГз"). Тому, за аналогГею Гз 
запропонованою ним схемою зняття антиномГчних суперечностей вже у лопчних опе-
ращях, доцГльно антиномГчно продовжити i використовувати "узагальнення через кон-
кретизащю" (i, навпаки, "конкретизацГю через узагальнення"), "шдукщю через дедук-
цГю" (i протилежний варГант "дедукцГ! через шдукщю"), "систематизащю через агло-
мерацГю" тощо... На наступному кроц" цГ психолопчш операцГ! варто використовувати 
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комплексно i послщовно, що дозволить максимально повно охопити особиспсть i кра-
ще !! зрозумГти. 

ЦГ формальнГ психологГчнГ мислительн операцГ! доцГльно доповнити стратепя-
ми i тактиками творчого сприймання, мислення, уяви, на кшталт запропонованих 
В.О.Моляко особистГсних стратегГй творчо! дГяльностГ - аналопзування та протистав-
лення, комбшування та спонтанно!, ушверсально! (складено!) та одинарно! (моно) стра
тег"! i вщповщних до них творчих тактичних дГй i операцГй [13]. 

Звюно, що робота з особистГстю як найскладшшим у свГтГ явищем потребуе не-
абияко! фшософсько!, психологично! та педагопчно! майстерностГ, сучаснГ основи яко! 
закладенГ в дослГдженнях 1.А.Зязюна та його колег [6; 13]. Ця робота не терпить диле
тантизму, спрощення, примГтивГзацГ!, за що доводиться одразу ж чи згодом розплачува-
тися неефективт"стю, помилковГстю, невдачами, трагедГями тощо... 

У зв'язку Гз цим, персонолопчне мислення, а точнГше - персонолопчна штелек-
туальна дГяльнГсть психолога i соцГолога в робот" з людиною як особистГстю повинна 
мГстити у попередньому розумшт" таку послщовнють дГй та етапГв: 

1. Формування вихщно! штелектуально! мотивацшно-змГстово! установки на 
сприйняття i розумГння людини як особистостГ в усш !! змГстовнш i динамГчнГй склад-
ностГ, ГерархГчност" та суперечливостГ, тобто ортономГчностГ, контентнш упорядкова-
ностГ та антиномГчностГ; ця установка як мотивацшний орГентир мае мГстити готовшсть 
до поеднання теоретичного i практичного компонентГв персонологично! Гнтелектуально! 
дГяльностГ у робот" з особистГстю як !! предметом. 

2. Урахування психологом i педагогом сукупно! атрибутивно! формули особис
тостГ як змГстовного шформащйно-шзнавального орГентиру, еталону, Гдеалу, на основ" 
чого мае розгортатися розумГння конкретно! особистостГ клГента в певних усвщомлю-
ваних мислителем, штелектуалом межах. 

3. Здшснення цлеформувального етапу як етапу формування орГентовно! мети i 
завдання персонологГчно! мислительно! (Гнтелектуально!) дГяльностГ, який утворюють 
найбшьш актуальнГ специфГчн" (згГдно Гз профГлем, професГею, вГком, гендерною нале-
жнГстю) антиномГ! конкретно! особистостГ, вщповщно до яких визначаються !! супереч
ностГ як основа формулювання проблеми i завдань роботи психолога в тш чи шшш 
сфер" теоретично! та практично! дГяльностГ, зокрема сощалГзуючо!, психотерапевтич-
но!; у процесГ !! здГйснення мае встановлюватися певна вГдповщнГсть наявно! ГндивГду-
ально! бажано! моделГ особистостГ !! науково визначенш атрибутивнГй формул" та шля
хи встановлення тако! вГдповГдностГ, що мае на мет" гармонГзацГю сталого Гснування та 
життетворчостГ особистостГ. 

4. ЗдГйснення операцшно-результативного етапу, який складаеться з шдбору та 
використання адекватних наявному особистсному орГентиру психологГчних та еврис-
тичних мислительних, Гнтелектуальних операцГй, стратепальних способГв розв'язання, 
на основ" зняття суперечностей-антиномГй проблем людсько! особистостГ на шляху фо
рмування бГльш високого ступеня вГдповГдностГ клГента можливостям гармоншного со-
цГального та особистсного самовизначення у суспГльствГ та у власнш самосвГдомостГ. 

5. ЕмоцГйно-почуттевий етап, у процесГ якого закршлюються засобами емоцш-
ного Гнтелекту позитивнГ результати i вГдкидаеться негативний досвГд здГйснення зорГе-
нтованого на основ" конкретно! сусшльно-.. .-особистсно! моделГ людини персонологГ
чно! мислительно!, Гнтелектуально! дГяльностГ психолога i педагога. 

Отже, проведений ортономГчний, контентно-частотний та антиномГчний аналГз 
вГтчизняних визначень особистостГ, розроблена шд час контентно-частотного аналГзу й 
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узагальнення сукупна атрибутивна формула особистостГ та вщповщна до не! характе
ристика персонолопчного Гнтелекту фшософГв, психолопв i педагогГв, свщчать про не-
обхГднГсть урахування результат"в даного дослГдження у психолого-педагогГчнГй робот" 
Гз сощалГзацп, психГчного розвитку особистостГ у молод" на засадах сусшльно-...-
особистсно! орГентацп. ЗрозумГло, що треба повшше враховувати в межах даного шд-
ходу взаемовГдповГднГсть, взаемозумовленГсть, складну взаемопов'язашсть змГстовних i 
динамГчних характеристик як суспГльства, так i особистостей, з яких воно складаеться. 

Зазначене вище намГчае шляхи формування особистсно орГентованого, тобто 
персонолопчного Гнтелекту сучасних спещалГспв, який мае сполучатися з мисленням i 
уявою попередшх i наступних поколГнь вГтчизняних персонологГв i , набуваючи величе-
зного сукупного продуктивного, творчого потенщалу, отримувати неабиякГ перспекти-
ви. Сучасним фГлософам, психологам, педагогам, соцюлогам варто розвивати в собГ 
специфГчн мотивацГйнГ, змГстовГ, цГлеутворюючГ, операщйно-продуктивт та емощйно-
почуттевГ якостГ сощалГзуючого персонологГчного Гнтелекту, що допоможе !м у сусш
льно-.. .-особистсно орГентованому виявленн", розвитку i самореалГзащ! величезного 
потенщалу особистостГ учшвсько! молод" i дорослих. Разом з тим, необхщно продов-
жити дослГдження дано! проблеми, враховуючи попереднш характер отриманих даних i 
необхГднГсть !хньо! подальшо! верифшацп. 
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В.В. Рыбалка 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННО-ЛИЧНОСТНАЯ 
ОРИЕНТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПСИХОЛОГОВ И ПЕДАГОГОВ 

В статье проанализированы интеллектуальные мотивационно-смысловые устано
вки на восприятие и понимание человека как личности в ходе контент-анализа существу
ющих в отечественной науке определений личности с формально-логической точки зрения. 
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Представлены результаты контент-анализа определения категории личности, которое 
образуется структурной иерархией ряда главных атрибутивних категорий и понятий. Ра
зработана совокупная атрибутивная формула личности и соответствующая ей характе
ристика персонологического интеллекта философов, психологов и педагогов. В ходе персо-
нологической интеллектуальной психолого-педагогической деятельности предлагается 
учитывать следующую последовательность действий и этапов: формирование исходной 
интеллектуальной мотивационно-смысловой установки на восприятие и понимание чело¬
века как личности во всей ее сложности, учет психологом и педагогом совокупной атри
бутивной формулы личности как содержательного информационно-познавательного ори¬
ентира, осуществление формировании ориентировочной цели и задачи персонологической 
интеллектуальной деятельности; эмоционально-чувственного этапа, в ходе которого за¬
крепляются средствами эмоционального интеллекта положительные результаты интел¬
лектуальной деятельности психолога и педагога. 

Ключевые слова: категория личности, контентно-частотный анализ определений 
личности, атрибутивная формула личности, персонологический интеллект, интеллектуа-
льно-персонологические ориентиры в психолого-педагогической работе. 
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The paper analyzes the motivation and intellectual sense installation on perception and 
understanding of man as a person in the course of content analysis of existing definitions in 
domestic science personality formal-logical point of view. The results of content analysis 
determine the category ofpersonality, which is formed by a number of major structural hierarchy 
attributive categories and concepts . Comprehensive formula designed attributive personality and 
the corresponding characteristic personological intelligence philosophers, psychologists and 
educators. During personological intellectual psycho-educational activities are encouraged to 
consider the following steps and stages: the formation of the initial motivation and intellectual 
sense installation on the perception and understanding as human beings in all its complexity, 
taking into account a psychologist and educator aggregate attribute formula personality as 
meaningful information and informative guide, formation indicative implementation goals and 
objectives Personological intellectual activity; emotionally-sensory stage, during which the fixed 
means of emotional intelligence positive results of intellectual activity psychologist and educator. 
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