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Текст лекції
Погляди вітчизняних учених на психологічну структуру особистості
У вітчизняній психології робилися неодноразові спроби розробки теоретичних
основ психологічної структури особистості. Найчастіше вони здійснювалися в руслі
розробки загальної теорії особистості (Л. С. Виготський, Д. М. Узнадзе, О. М. Леонтьєв,
О. Р. Лурія, В. Г.Ананьєв, В. М. М'ясіщев, Л. І. Божович, В. В. Давидов, 0. В.
Запорожець, П. Я. Гальперін та ін.). У наш час найбільш поширеними є теоретичні
розробки структури особистості С. Л. Рубінштейна, К. К. Платонова, О. Г. Ковальова, А.
В. Петровського.
Напрям досліджень структури особистості у радянській психології багато в чому
визначило таке твердження С. Л. Рубінштейна: "Виокремлюють різні сфери рис, які
характеризують різні аспекти склистості, але при всьому розмаїтті, несхожості й
суперечливості, основні властивості особистості взаємодіючи між собою у конкретній
діяльності людини і взаємопроникаючи одна в одну, об'єднуються е реальній
особистості. Тому хибним є той погляд, за яким цілісність особистості виражається в
аморфній єдності, що перетворює її вигляд на безформну туманність, так і інший,
протилежний до нього, який бачить в особистості окремі риси і, втрачаючи будь-яку
справжню, внутрішню єдність особистості, марно потім шукає "кореляцій" між
зовнішніми виявами цих рис".
Одним із перших дослідників, які застосували наведене твердження Рубінштейна в
описі структури особистості, став О. Г. Ковальов, який зазначав у другому виданні своєї
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монографії: "Із психічних про цесів на тлі станів утворюються властивості особистості.
У процесі діяльності властивості певним чином пов'язуються одна з одною відповідно
до вимог діяльності й утворюють складні структури, до яких ми відносимо темперамент
(система природних властивостей), спрямованість (система потреб, інтересів, ідеалів),
здібності (ансамбль інтелектуальних, вольових і емоційних властивостей), характер
(синтез відносин і способів поведінки)".
Подальший розвиток уявлень про структуру особистості представлено у працях Б.
Г. Ананьєва і В. С. Мерліна, присвячених проблемі індивідуальності. У праці "Людина
як предмет пізнання" Ананьєв так визначає свій підхід: "Окрему людину як
індивідуальність можна зрозуміти лише як єдність і взаємозв'язок ЇЇ властивостей як
особистості, суб'єкта діяльності, у структурі яких функціонують природні властивості
людини як індивіда. Інакше кажучи, індивідуальність людини можна зрозуміти лише за
умови повного набору характеристик людини. Отже, людина як вид і як людство
(суспільство в його історичному існуванні) становить підставу для будь-якого
визначення станів кожної окремої, одиничної людини, яка є індивідом, особистістю й
індивідуальністю".
Мерлін, один із послідовників Ананьєва, розвиваючи теорію інтегральної
індивідуальності, спеціально підкреслював, що "структуру особистості не можна
характеризувати як систему, котра складається з різних груп психічних властивостей:
темпераменту, характеру, здібностей і спрямованості. Одні з них (властивості
темпераменту) взагалі не є властивостями особистості; інші ж (характер, здібності та
спрямованість) являють собою не різні "підсистеми", а різні функції тих самих
властивостей особистості".
У працях Ананьєва, Мерліна та їхніх послідовників накопичено великий
емпіричний матеріал щодо зв'язків між елементами розглянутих структур. Тут здійснено
спроби аналізу процесу формування властивостей індивідуальності й особистості
залежно від їхньої належності до тієї або іншої підструктури.
Найдокладніше проблему структури особистості відображено у працях К.К.
Платонова. Проаналізувавши сучасні дослідження і провівши порівняння слів
російської, грузинської й болгарської мов, які використовуються для опису особистісних
властивостей, Платонов висунув ідею ієрархічної структури особистості, підсистеми
якої він розглядає "як рівні ієрархічної градації, в якої нижчі ступені керовані
(субординовані) вищими і підпорядковані їм, а вищі, включаючи в себе нижчі й
спираючись на них, не зводяться до їх суми, тому що переходи від рівня до рівня
здійснюються як стрибки на основі появи системних якостей ".
Концепція особистості Г. С. Костюка. Видатний український психолог Г.С.
Костюк (1899-1982) зробив значний внесок у психологічну теорію особистості. За його
концепцією, індивід стає суспільною істотою, особистістю тоді, як у нього формуються
свідомість і самосвідомість, утворюється система психічних властивостей, здатність
брати участь у житті суспільства, виконувати соціальні функції.
Об'єктивна соціальна сутність особистості завжди реалізується суб'єктивними
психічними засобами. Одночасно соціальне, яке зумовлює психічне в людини, визначає
її соціальні взаємини з іншими людьми.
Психічна діяльність особистості відбувається в результаті інтеграції психічних
процесів та властивостей і здійснюється нейрофізіологічними механізмами. Останні є
системою, що у своєму функціонуванні залежить від тих систем організму, які
складаються з біохімічних, біофізичних та інших компонентів. Між психічним і
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фізіологічним існують складні стосунки. Психічне не тільки реалізується фізіологічним,
а й зазнає змін залежно від перебігу функціонування фізіологічних механізмів.
Особливості нейродинаміки відіграють суттєву роль у становленні індивідуальної
своєрідності особистості. Проте, особистість може усвідомлювати власні недоліки і
певною мірою компенсувати їх. Наприклад, стримувати афективність, імпульсивність
свого темпераменту тощо.
Слід розрізняти поняття "індивід" та "особистість". Людина є індивідом на всіх
етапах онтогенезу і за всіх умов, а особистістю стає і може перестати бути нею.
Необхідно долати абсолютне протиставлення природного і суспільного,
біологічного і соціального в житті особистості. Немає суспільного, соціального без
природного, біологічного, як немає суспільства поза індивідами, які в ньому
взаємодіють.
Найпродуктивнішим, на думку Г. С. Костюка, є підхід до проблеми структури
особистості, який базується на аналізі її діяльності. Адже суспільні умови визначають
психічні властивості особистості лише через дії самого індивіда.
Зв'язок між діяльністю особистості та її психічними властивостями складний і
багатозначний. У тій самій діяльності, навчальній або трудовій, психічні властивості
нерідко формуються по-різному. Якості особистості, що виникають під час діяльності,
включаються у структуру її подальшої діяльності, зазнають змін, диференціюються та
інтегруються і стають компонентами більш складного цілого, яким еструктура
особистості. Остання постає при цьому як стійка й динамічна система психічних
властивостей.
Структуру особистості утворюють різні психічні властивості. Це передусім
свідомість і самосвідомість. Індивід стає особистістю, оскільки він усвідомлює
навколишнє буття і себе самого, своє ставлення до нього, свої функції та обов'язки.
Формою існування свідомості е насамперед знання. Вони входять у систему психічних
властивостей як певна підсистема, що характеризує освіченість особистості.
Крім того, важливою підсистемою структури особистості є спрямованість її
діяльності, яка визначається потребами й інтересами, ціннісними орієнтаціями, цілями
та установками, моральними та іншими почуттями. Особистість характеризується й тим,
як вона здійснює свої потяги, реалізує свою цілеспрямованість, якими вміннями,
здібностями та вольовими якостями володіє.
Структура особистості - ієрархічне утворення, куди входять підструктури різного
онтогенетичного віку. Ці підструктури входять у загальну організацію особистості як
суб'єкта спілкування, пізнання і праці.
Особистість являє собою діалектичну єдність різноманітних та взаємопов'язаних
психічних процесів і властивостей. Як систему, що сама себе регулює та вдосконалює, її
характеризує єдність протилежних тенденцій і процесів - інтеріоризації та
екстеріоризації, диференціації та інтеграції, потяг до спілкування та до усамітнення,
відокремлення тощо. Важливою є проблема джерел і характеру суперечностей
особистості, їхньої ролі у формуванні особистості та шляхів подолання.
Динамічність і стійкість особистості дають їй змогу бути незалежною від
безпосередніх впливів ззовні, змінювати середовище відповідно до своїх намірів і
планів, створювати умови для власного розвитку.
Типологія особистостей О. Ф. Лазурського. Спроба побудови всеосяжної
класифікації типів особистості здійснена на початку нашого століття О. Ф. Лазурський
(1874-1917). В основі запропонованої ним "психосоціальної в широкому розумінні"
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класифікації лежить принцип активного пристосування особистості до навколишнього
середовища, яке містить не тільки речі, природу, людей, а й ідеї, духовні блага,
естетичні, моральні та релігійні цінності.
Використання вказаного основного принципу зумовлює наявність у класифікації
двох головних розділів: за психічним рівнем, який у свою чергу розподіляється на три
підрозділи (нижчий, середній, вищий), та за психічним змістом. У зв'язку з цим О.Ф.
Лазурський виділяє чисті, комбіновані, спотворені та перехідні типи особистостей
різних рівнів.
Крім згаданих авторів, проблеми структури особистості в різних аспектах
розглядали у своїх працях Л. І. Анциферова, Л. І. Божович, Б. В. Зейгарник, О. М.
Леонтьев, Б. Ф. Ломов, В. М. М'ясищев, В. М. Русалов тощо .
Загальним недоліком більшості з цих праць, присвячених проблемі структури
особистості, є недостатнє підкріплення теоретичних положень результатами емпіричних
досліджень. Однією з основних причин такого становища, безумовно, було ідеологічне
спрямування самого терміна "особистість" ("гармонійна, всебічно розвинута
особистість", "нова історична спільність людей - радянський народ", "радянська людина
може все" та ін.).
Цілком очевидно, що об'єктивний природничо-науковий підхід до дослідження
такого роду "святинь" був неможливим. Не могло не позначитися на стані прикладних
досліджень і негативне ставлення до тестів та інших психометричних методів,
характерне для радянської психології після постанови ЦК ВКПБ 1936 р. "Про
педологічні перекручення в системі Нарком просі в".
Психологія особистості - одна з фундаментальних і традиційних розділів психології
- може бути віднесена і до найбільш динамічних напрямків сучасної психологічної
науки. Історія її становлення і змістовна наповненість нерозривно пов'язані з подіями
ХХ століття, змінами реальності, трансформаціями навколишнього і подієвого
контексту буття і самої людини. У XXI столітті проблематика психології особистості
знову стає одним з найбільш інтенсивних напрямків, що загострює дискусії, як про
базові поняття, так і про предметну визначеність даної області.
На думку І.Б. Котової, були чотири історично сформованих способу існування ідеї
про особу або чотири типи побудови наукових знань про особистість.
1. Кінець XIX - початок XX в. Перетворення людини в особистість - соціально
бажаний результат розвитку. Це період появи цілісних психолого-філософських
концепцій особистості, серед яких особливо виділяються концепції В. М. Бехтерева,
М.М. Бахтіна, О.Ф. Лазурський, С.Л. Франка. Активно розроблялися питання, пов'язані з
виділенням одиниць системи людинознавства, зокрема унікальності і індивідуальності
особистості, питання характерології.
2. 30-60е рр. XX ст. Збереження сутності особистості в зіткненні з суспільством.
Особистісний принцип активно відстоював С.Л. Рубінштейном, Б.Г. Ананьєва, К.К.
Платоновим. Ключові слова: напрям психологічної науки, особистість, індивід, суб'єкт,
індивідуальність, онтогенез.
3. Середина 60-х - кінець 80-х рр. ХХ ст. Період створення концепції «нової
людини», необхідність, якої визначалася ідеологією. Вся психологія, і перш за все
психологія особистості, втратила істинний предмет свого дослідження, що підтверджує
Б.Г. Ананьєв: «Область психології особистості в її сучасному стані являє вельми
туманну освіту в структурі психологічної науки». Б.Г. Ананьєв так резюмує тему
вивчення особистості в психології: «Проблема особистості, будучи однією з
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центральних в теоретичній і прикладній психології, виступає як дослідження психічних
властивостей і відносин особистості (загальна психологія особистості), індивідуальних
особливостей і відмінностей між людьми (диференціальна психологія), міжособистісних
зв'язків, статусу і ролей особистості в різних спільнотах (соціальна психологія), суб'єкта
суспільної поведінки і конкретних видів діяльності (всі галузі прикладної психології)».
4. 90-і рр. XX ст. Особистість знову стає мірою і основою всіх психологічних явищ.
Це період дослідження нових граней особистості: духовного світу, неадаптивної
активності, ціннісно смислової сфери, персоналізації. Яскравими в цьому плані стали
роботи О.Г. Асмолова, Б С. Братуся, Д. О. Леонтьєва, О. Б. Орлова, В.О. Петровського.
Величезний внесок у розвиток психології особистості внесли Л.І. Анциферова і
К.О. Абульханова. Ці великі вчені стали творцями двох оригінальних теорій
особистості: перша - теорії «особистості як відкритої системи» (Л.І. Анциферова, Н.Є.
Харламовкова, А.Л. Журавльов), друга - теорії «особистості як суб'єкта свого життєвого
шляху» (К.О. Абульханова - Славська). Перспективи сучасних досліджень тісно
пов'язані з розвитком і того, і іншого напрямку.
Фундаментальними проблемами психології особистості є питання співвідношення
суб'єкта і особистості, принцип розвитку в контексті геронтопсихології. Добре відомо,
що населення розвинених країн стрімко старіє, тому постає гостра науково-практична
задача виявлення психологічних умов збереження і підтримання працездатності в період
пізньої дорослості.
У сучасних роботах по психології особистості зберігається їх спадкоємність з
дослідженнями минулих років, яка виявляється в дотриманні логіки дослідження і її
побудови по гипотетико-дедуктивному принципу.
Поряд з дотриманням традицій, що склалися, в сучасних дослідженнях з психології
особистості з'являються нові тенденції. Одна з них - дослідження особистості в просторі
її зв'язків, комунікацій зі світом з точки зору їх взаємовпливу один на одного і
паритетного вкладу обох сторін в систему відносин; інша тенденція - типологічний
підхід до дослідження особистості з використанням цілої системи критеріїв, на яких
будується типологія особистості; третя тенденція - аналіз на перший погляд атипових
залежностей і обґрунтування їх правдоподібності при введенні та обліку додаткових
змінних.
На даному етапі розвитку психології особистості здійснюється комплекс
досліджень, спрямованих на психологічну допомогу сучасної особистості в умовах, що
склалися соціальних і економічних змін. Основною метою стає виявлення умов, що
підвищують життєздатність особистості. Сучасна психологія особистості активно
звертається до дослідження моральних орієнтирів і їх вивчення як регуляторів поведінки
людини, а також факторів, що визначають особистісні переваги, смаки, цінності.
Тенденція зближення так званих лабораторних досліджень з життям дозволяє підвищити
зовнішню валідність досліджень в області психології особистості і одночасно науково
обґрунтувати, теоретично осмислити і систематизувати все різноманіття
функціонування особистості в соціумі, показати поступальний розвиток особистості на
всіх етапах життя. Однією з центральних в сучасній психології особистості стає
проблема ідентичності. Причому вона вимагає як теоретичного аналізу, так і проведення
емпіричних досліджень процесів становлення ідентичності, починаючи з дитячого і
підліткового віку. Інституціоналізація психології особистості сприяла підвищенню,
перш за все, теоретичного і методологічного рівня її досліджень. Однак в даний час
помітна тенденція розширення кола порушених проблем, що мають виражену зв'язок із
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запитами практики.
Аналіз проблематики психології особистості у вітчизняній психологічній науці
показує, що найбільш поширеним розумінням особистості (що підтверджується і
аналізом емпіричних досліджень) залишається її трактування як сукупності (комплексу,
системи, набору) якостей (рис, властивостей, індивідуальних особливостей). При цьому
кожна з психологічних дисциплін наповнює особистість змістом, що відображає її
інтереси і фокус уваги (для соціальної психології особистість - це, перш за все,
соціальний індивід; вікова психологія займається віковим розвитком і віковими змінами
особистості і т.д.). Розмитість поняття «особистість» змушує дослідників знову і знову
повертатися до її визначення. Бути особистістю - це значить мати активну життєву
позицію, здійснювати вибори, що виникають в силу внутрішньої необхідності, вміти
оцінити наслідки прийнятого рішення і тримати за них відповідь перед собою і
суспільством, в якому живеш.
Різноманітність дослідницьких позицій і підходів, однак, не порушило цілісного
уявлення про особистість як предмет психологічного дослідження, але, навпаки,
дозволило побачити різноманіття ракурсів наукового аналізу проблеми, оцінити
наявність наступності в її вивченні в різні періоди розвитку психологічної науки,
окреслити актуальні і виділити пошукові напрямки дослідження особистості в сучасній
психології.

