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ВСТУП
Справжні досягнення сучасного людства є результатом духовної і матеріальної творчості його найкращих представників, а отже найціннішим
надбанням будь-якої держави є інтелектуальний, творчий та духовний потенціали її громадян. Формування та збагачення цих потенціалів складає
сутність людського прогресу, що триває тисячоліттями в різних країнах.
Україна, у порівнянні з іншими державами, має надзвичайно давню історію,
про що свідчить всесвітньо відома Кам’яна могила поблизу Мелітополя,
знахідки предметів прадавньої культури біля Мезіна, що датуються 16-20
тисячами років до нашої ери, музичні інструменти першого у світі оркестру з кісток доісторичних тварин у краєзнавчому музеї Чернігова. Про духовний і економічний потенціал України свідчить стародавня Ольвія на
території сучасної Миколаївщини, у портах якої відвантажували зерно у
близькі та далекі країни. Українська земля має дивовижно прекрасну та
прихильну до людини природу, на її території живуть найвродливіші жінки, які з покоління в покоління намагаються передати дітям найвищі духовні цінності, що неможливо купити: цінності любові, сімейної злагоди,
дружби, творчої праці. Могутній духовний потенціал нації, відображений
у її генофонді, і досі чинить супротив сліпому копіюванню чужих ідеалів,
нав’язаних із-зовні цінностей і способу життя.
Однак найбільш небезпечні вороги людини можуть оселитися в ній самій у вигляді егоцентризму, марнославства, жадібності та інших примітивних похідних первісних інстинктів і дефіцитарних потреб, які відображають різні біологічні страхи. Бездуховність позбавляє сенсу людське життя
та стає причиною наслідування людиною «вірусної поведінки»: руйнування та знищення спочатку найближчих клітин, а потім і усього організму,
що врешті решт призводить до смерті самого вірусу. Саме так сучасна людина поводиться з оточуючою природою, забруднюючи єдину планету, на
якій знайшла собі притулок. Ми є свідками та учасниками того, як прозора
вода в річках і морях стає дедалі бруднішою, недопалки та пластиковий
посуд заповнюють найчистіші пляжі, горілчані та пивні пляшки утворюють звалища в наших лісах… Знищення природи відбувається паралельно
з людським самознищенням, зокрема, від паління в світі помирає щоденно
близько 1200 людей, від алкоголю — близько 100 і кожного року близько
мільйону осіб завершує життя самогубством.
Низький рівень свідомості та безвідповідальність є наслідком бездуховності, нездатності до стратегічного мислення. Однак життя «сьогоднішнім днем» не може тривати вічно — для підтвердження доцільності свого
існування людству, як підлітку, доведеться подорослішати, знайти порозуміння у взаємодії, спрямованій на вироблення ефективних стратегій розвитку. Старе правило біологічної доцільності: «Перемагає найсильніший»
набуває все більшої абсурдності у глобалізованому світі, адже перемога над
усіма означає найбільшу самотність. Саме тому людство у пошуках опти5

мальних моделей взаємодії об’єднується в Європейський союз, Сполучені
штати Америки тощо. Дивовижний приклад прогресу на основі єдиних духовно-моральних цінностей (зокрема, заборона алкоголю, паління, розпусти та ін.) продемонстрували Об’єднані Арабські Емірати, які за декілька
десятиліть побудували на камінні державу з найвищими світовими стандартами життя для місцевого населення.
Таким чином розвиток духовного потенціалу особистості є однією з
найважливіших умов існування та розвитку як окремого суспільства, так
і людства в цілому.
Створення сприятливих психолого-педагогічних умов для прояву та
подальшого розвитку духовного потенціалу особистості неможливе без
відповідної діагностики рівня досягнення поставлених цілей. Щодо діагностики показників інтелектуального розвитку особистості слід зазначити,
що цей напрям є найбільш опрацьованим. В освітніх системах протягом багатьох десятиріч удосконалювались принципи та методи оцінювання знань
учнівської молоді (усне опитування, контрольні роботи, курсові, екзамени,
тощо). Спрямованість суто на інтелект була виправданою за часів, коли більшість населення планети не вміло читати та писати. При цьому обсяг засвоєних знань, як правило, визнавався еквівалентом освіченості особистості, що не завжди є вірним. Стосовно рівня творчого розвитку, він частіше
визначається опосередковано за результатами творчої діяльності молоді,
участі у гуртках творчого спрямування, художніх колективах тощо. Поки
що в умовах традиційного навчального процесу ці показники, здебільшого,
не відстежуються і не використовуються для активізації подальшого розвитку особистості.
Найменш опрацьованим як в теоретичному плані, так і на практиці залишається оцінювання духовного потенціалу, неначе високий духовний
потенціал особистості і нації в цілому не є суспільно важливою потребою.
На сьогодні у психологічній практиці розробка діагностичного інструментарію спрямовується, переважно, на виявлення таких показників розвитку
особистості як спілкування, темперамент, характер, тривожність, агресивність, емпатія тощо.
Однак потреба людини у пізнанні людського в собі актуалізує необхідність теоретичного обґрунтування та розробки системи психодіагностичного забезпечення духовного потенціалу особистості на різних вікових
етапах її становлення.
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Розділ 1.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ОСОБИСТОСТІ
1.1.

Генезис уявлень про духовність і духовний потенціал
особистості в історії світової психології

Сучасні наукові погляди на проблему духовності та духовного потенціалу особистості мають витоки у стародавніх ідеях, що коріняться у релігії,
мистецтві, філософії, традиціях різних народів. Ці ідеї надихали та збагачували мудрістю не одне покоління філософів і психологів, були покладені
в основу сучасних наукових теорій і будуть, безумовно, корисними для накреслення напрямів діагностики духовного потенціалу особистості.
Наш розгляд доцільно розпочати з дивовижних за своєю глибиною
викладів, систематизованих у давньоіндійському трактаті Патанджалі
[51]. Стародавній мислитель і практик розглядав духовний потенціал як
чисту свідомість, вільну від полону неконтрольованих думок, почуттів і
емоцій. Ця свідомість характеризується вибірковістю, рефлексією, блаженством і цілісністю та досягається правильно спрямованими вольовими зусиллями.
Перешкодами на шляху пізнання власної духовної сутності Патанджалі
визначав розумову інерцію, зверхність, лінощі, емоційну неврівноваженість, помилкове сприйняття світу, нездатність до концентрації, інтроспекції та утримання медитативного стану. Психофізіологічними перешкодами
є біль, зайва активність тіла та відсутність контролю за життєвими обставинами.
Розвиток (звільнення) власного духовного потенціалу досягається
завдяки культивуванню дружнього ставлення до щасливих, співчуттю
до нещасних, радості до доброчинності та байдужості до нечестивості.
Результатом цього процесу стає досягнення духовної свідомості, що характеризується безпомилковою мудрістю та духовною самореалізацією, яка
розкриває безмежний духовний потенціал людини [51].
Ідеї гармонійного поєднання розумового та почуттєвого в духовному
потенціалі людини асоціюють з міфічним іменем Орфея (близько 1300 р.
до н.е.), який за даними Е. Щюре був не лише легендарним героєм Фракії, а
й поєднав у своїх космогонічних гімнах красу мистецтва з філософськими
ідеями духовного сходження людини до добра [136]. Саме Орфею приписують перші спроби встановити відповідність між звучанням певної струни
його ліри, станом душі слухача, законом однієї науки та одного мистецтва.
Поетичні гімни Орфея із закликами до душевної чистоти, добра та досконалості стали духовним камертоном для філософів багатьох наступних
століть, знайшли відображення у пошуках всесвітньої гармонії Піфагором
і Платоном.
7

Засновники фундаментальних світових релігій — Заратустра (близько
7000 р. до н.е.), Мойсей (близько 1200 р. до н.е.), Будда (близько 500 р. до
н.е.), Ісус Христос, Мохаммед (570-632 рр.) — одностайно визнавали розвиток духовного потенціалу необхідною умовою наближення людини до
досконалості, до Бога. Духовні заповіти цих релігійних лідерів і досі виступають регуляторами як духовного сходження, так і соціальної поведінки
людини.
Філософська інтеграція ідей краси та мудрості в людській душі знайшла відображення в поглядах Піфагора (576-496 рр. до н.е.). Навчання
Піфагора протягом 22 років у храмі Мемфіса дозволило йому поєднати
релігійні погляди з пошуком закономірностей між характером людини та
її долею. Духовні ідеї, акумульовані у поглядах Піфагора, пов’язані, передусім, з філософським пошуком Істини. Відповідаючи володарю грецького міста Фліунт на запитання про сутність філософії, він визначив її так:
«Людське життя можна порівняти з ринком та Олімпійськими іграми. На
ринку продавці та покупці шукають зиску. На іграх учасники турбуються
про славу та визнання. Але є ще глядачі, які уважно спостерігають за тим,
що відбувається. Так і в житті людей. Більша частина турбується про багатство та славу. Тільки окремі осягають природу речей і пізнання істини
цінують понад усе. Вони називаються філософами — шанувальниками мудрості» [97, с. 171].
За переконанням Піфагора, навчати знанням можна тільки ту людину, у
якої сформована мораль та проявляються духовні потреби. Надання знань
людині з низьким духовним потенціалом неминуче призводить до зла.
Значний вплив на філософські ідеї духовного становлення людини мало
вчення Платона (428-347 рр. до н.е.). Платон шукав гармонії і досконалості
в мистецтві, але під впливом ідей Сократа спалив власні вірші на бенкеті
перед друзями, пояснивши свій вчинок так: «З цього часу я відмовляюся від радощів життя, щоб присвятити себе мудрості та вченню Сократа.
Знайте, що я відмовляюся навіть від поезії, бо я пізнав безсилля висловити
істину, як я її розумію нині» [136, с. 316].
Продовжуючи ідеї Орфея, Сократа та Піфагора, Платон вибудовує та
об’єднує три фундаментальні концепції — Краси, Добра та Істини. Саме
Платону вся подальша філософія завдячує введенням категорії ідеалу. Це
поняття стало об’єднуючим для релігійного та світського розуміння духовності. Прагнення до ідеалу, як до досконалого у мистецтві, релігії та науці,
є спільною основою для поєднання різних світоглядних позицій та об’єднання духовного потенціалу людства.
Одне з найбільш ґрунтовних філософських досліджень духовної
проблематики належить фундатору діалектичного ідеалізму Георгу
Вільгельму Фрідріху Гегелю (1770-1831). Його чьотирнадцятитомна праця «Феноменологія духу» мала значний вплив на філософську думку не
тільки німецьких філософів, але й на формування світової філософії у цілому. В уявленні Гегеля людська свідомість являє собою ступінь рефлексії
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духу. Сутність людини є сам вільний дух, що набуває існування в самосвідомості [22, с. 379]. Дух існує для себе, протиставляючи собі матеріальне, частково як власну тілесність, частково — як зовнішній світ взагалі і
ці «різні сторони знову приводить до єдності із самим собою» [21, с. 207].
Найважливішим моментом у духовному становленні людини мислитель
вважав здатність осягати власне «Я», усвідомлювати свій духовний потенціал і духовні потреби.
Серед відомих філософів-ідеалістів величезний внесок у проблематику духовного розвитку здійснив Володимир Сергійович Соловйов (18531900), який у своїх поглядах поєднав не тільки християнство, але й прогресивні ідеї буддизму, неоплатонізму, філософії Гегеля. Істинне знання,
на думку В.С. Соловйова, є результатом емпіричного, раціонального та
містичного пізнання, узятих у правильному співвідношенні одне з одним.
Визначальним для поглядів філософа є вчення про Софію (божественну
ідею творчості) та теорія універсуму (всеєдності) [87, с. 159].
Як і Платон, В.С. Соловйов вважав, що абсолютне здійснює благо через
істину в красі. На думку філософа «Духовний подвиг внутрішнього подолання спокус завершується подвигом плоті, відкиданням чуттєвої природи
у формі страждань та смерті; плодом подвигу є воскресіння у плоті... перетвореної, здатної слугувати прямим виразом та знаряддям Божественного
духу, істинним духовним тілом боголюдини, яка воскресла» [75, с. 157].
Волю, розум і почуття В.С. Соловйов розглядав як сили єдиного духу в
людині. Розкриття ж духовного потенціалу філософ пов’язував із вивільненням духовної свідомості: «У нас самих вміщується нескінченне багатство сил та змісту, що приховані за порогом нашої теперішньої свідомості,
через який переступає поступово лише певна частина цих сил та змісту, що
ніколи не вичерпує цілого» [87, с. 173].
У своєму листі до Л.М. Толстого він чітко викладає свої погляди на духовне становлення людини і людства: «...духовна сила відносно матеріального існування не є величиною постійною, а зростаючою. У світі тваринному вона взагалі знаходиться у потаємному потенційному стані; в людстві
вона звільняється та стає явною. Але це звільнення здійснюється спочатку
лише ідеально, у формі розумної свідомості: я відрізняю себе від своєї тваринної природи, усвідомлюю власну внутрішню незалежність від неї та перевагу перед нею» [75, с. 75]. Таким чином, розвиток духовного потенціалу
розглядався В.С. Соловйовим як перспектива еволюції людини.
Розуміння світу як органічного цілого притаманне й поглядам професора Петербурзького університету М.О. Лосському (1870-1965). На думку
філософа подолання світової кризи можливе лише за наявності у людства
живих зразків — героїв духу, які захищають абсолютні цінності та втілюють
їх у власне життя: «Могутня сила, що оздоровлює душу, криється у біографіях великих людей — соціальних реформаторів, шукачів наукової істини,
творців прекрасних образів. Однак усі ці подвижники духу, якими б великими не були їх заслуги, не втілюють у собі повної досконалості, доступ9

ної людині: вони поглиблюють лише той чи інший бік духовності. Тільки
ті носії духу, які метою власного життя накреслили прагнення до самого
здійсненого ідеалу Добра, до самого Бога, є зразком всебічної досконалості — волі, почуття, розуму та перетворення тілесності, яке розпочинається
вже на землі» [62, с. 264]. Таким чином, філософ пов’язував духовне зростання людини та людства з ідеями ієрархічного персоналізму. Філософські
ідеї М.О. Лосського мають велике значення для сучасної теорії виховання,
яка ще в недостатній мірі використовує особистісні ідеали для розвитку
духовного потенціалу молоді.
М.О. Бердяєв (1874-1948) духовний розвиток протиставляв егоїзму.
Саме від егоїстичної обмеженості він намагався очистити духовні ідеї християнства: «Розуміння християнства як релігії особистого порятунку від
загибелі є системою трансцендентного егоїзму, або трансцендентного утилітаризму та евдонізму. При трансцендентно-егоїстичній свідомості людина захоплена не досягненням вищого досконалого життя, а турботою про
врятування власної душі, думкою про своє вічне благополуччя» [9, с. 168].
Ідеї духовного спасіння М.О. Бердяєв пов’язував з ідеями соборності
особистості та громади. «Коли я кажу, що спасатися можна лише в Церкві,
я стверджую соборність спасіння, спасіння в духовній громаді та через
духовну громаду, спасіння з моїми братами у Христі та з усім творінням
Божим, і не сприймаю індивідуалістичного розуміння спасіння, спасіння поодинці (рятуйся хто може, продирайся до Царства Небесного...), не
сприймаю егоїзм спасіння» [9, с. 170]. Соборність людини, за поглядами
М.О. Бердяєва, проявляється в її душевно-духовній любові: «Лише духовно-душевна любов, у якій душа перетворюється на дух, є любов жива, боголюдська» [9, с. 169].
Ідеї духовного вдосконалення людини та людства розроблялися філософом, вченим і богословом П.О. Флоренським (1882-1937), який намагався синтезувати віру та розум людини, прагнув до створення «конкретної
метафізики». На думку філософа, людина є носієм духовної гармонії, яка
може бути в потенціальному стані не проявленою, потенційною. Софію він
розглядав не тільки в церковно-релігійному смислі, але й як «ідеальну особистість людини», образ Божий у ній [124].
Духовність і душевність людини П.О. Флоренський пов’язував з її особистим ім’ям, оскільки вважав ім’я глибинним духовним символом, який
справляє вплив на розвиток особистості.
Духовно-релігійні ідеї є основою багатьох філософських праць
С.Л. Франка (1877-1950), який розглядав духовність не тільки в контексті індивідуального, але й у площині розвитку суспільства. Сучасну йому
ситуацію розвитку людства він характеризував так: «Людство переживає
сьогодні одну з найважчих та найтяжчих ідейних криз... Старі вірування
прийшли в занепад і не мають влади над серцями; нової віри не видно —
людство не знає більше до чого воно має прагнути, для чого жити, які починання воно має втілювати в життя». І далі «...мало в кого залишилася та
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цілісна справжня віра, яка пізнається за її плодами: віра, що визначає всю
поведінку людини, що знаходить вираз у ясному та безпосередньому розумінні добра та зла потрібного та неприпустимого, в особистому та суспільному людському житті» [127, с. 14]. Серед головних принципів побудови
духовного суспільства С.Л. Франк формулює, зокрема, такі:
- принцип авторитету, який забезпечує добровільне підкорення і ґрунтується на вірі у правду, справедливість і готовності до служіння;
- принцип ієрархізму, який спростовує «зрівнялівку» в суспільстві та
забезпечує кожному місце відповідно до його відносної значущості
та цінності;
- принцип аристократизму, який передбачає панування найбільш гідних, найкращих представників людства, які завжди є меншістю;
- принцип двоєдності духовного та світського, розподілу та узгодження внутрішнього, сутнісно-морального служіння людини та зовнішнього, державно-правового служіння [129, с. 26-27].
Наведені принципи побудови духовного суспільства не можуть бути
реалізовані відокремлено від процесу розвитку духовного потенціалу
особистості, який супроводжується не стільки зовнішніми (душевними),
скільки внутрішніми (духовними) переживаннями.
Історично-еволюційний підхід до філософського розуміння проблеми
духовного розвитку людини започатковував французький палеонтолог і
філософ Тейяр де Шарден (1881-1955). За його поглядами, духовне начало проявляє себе у Всесвіті та спрямовує розвиток універсуму. Еволюція
космосу від найпростіших матеріальних субстанцій до людини завдячує
космічній енергії, яка є основою матерії і духовною рушійною силою.
Еволюційний розвиток Тейяр де Шарден пов’язував, передусім, з розвитком свідомості [103].
Серед більш сучасних філософських течій проблематика духовного розвитку людини знайшла відображення в екзистенціалізмі, завдання якого
пов’язувалося зі встановленням змісту людського існування. Екзистенція
при цьому розумілася як трансцендування, вихід за межі, перехід до трансцендентного. До цього філософського напряму причислюють, зокрема,
К. Ясперса (1883-1969), який розглядав прагнення до розуміння духовної
ситуації часу як потребу людини бути людиною. Саму ж духовну ситуацію
він оцінював як таку, що дає людині незрівнянно більші можливості, але
й погрожує більшими небезпеками, якщо людина її не опанує [134, с. 108109]. Це положення й досі є об’єктивним щодо умов розвитку духовного
потенціалу особистості.
Вагомий та ще недостатньо оцінений внесок у філософсько-психологічне розуміння процесу духовного розвитку здійснив М.Я. Грот (1852-1899),
який завідував кафедрами філософії у Ніжинському, Одеському, а надалі — в Московському університетах, та стояв у витоків створення науководослідної психології, відокремлюючи її від філософії і природознавства.
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Основою всіх процесів у Всесвіті вчений вважав енергію, яка має різні форми. Так, «…поряд з нервово-мозковою енергією, безсумнівно, існує
психічна енергія як особлива форма природних енергій, що проявляється за своєї діяльності для самосвідомості (або внутрішнього досвіду) особливими ознаками або явищами: свідомості, відчуття, почуттів, прагнень
тощо подібно до того, як і фізичні енергії та рухи проявляються для нашої
свідомості різноманітними та своєрідними ознаками, які визначаються їх
сприйняттям (у зовнішньому досвіді) тобто нашими відчуттями (світла,
кольору, звуку, тону, тиску, смаку, запаху та ін.)» [23, с. 83].
Людина, на думку М.Я. Грота, містить у собі дві енергії: «…одна
нижча, тваринна, нерозумна, вузько індивідуальна і тому егоїстична;
друга — вища, безпосередньо людська, розумна, загальна та, власне, ворожа егоїзму та чистому індивідуалізму» [23, с. 14]. З цією другою енергією
вчений і пов’язує можливість моральної діяльності, «…самостійності тієї
всезагальної субстанції — духу, завдяки якій ми в самих собі знаходимо
особистість, здатну — у вищих ідеях, прагненнях та почуттях своїх — відмежуватися від індивідуальних та часових умов тваринного або фізичного існування» [23, с. 15].
Дихотомічний підхід до розгляду людської природи М.Я. Грот висвітлював через протиріччя тваринного та духовного таким чином: «У силу
корінної протилежності часової тваринної природи особистості — її вічній
та загальній духовній основі, людина не має права ставити своє індивідуальне існування вище всіх інших індивідуальних існувань і має вбачати
своє щастя не в збереженні себе самої, як фізичного організму, а в збереженні та примноженні в усьому світі того ідеального самопочуття, в підсиленні тієї духовної могутності, яку вона в собі усвідомлює та в ім’я яких
вона діє морально» [23, с. 16].
Ідею людського щастя М.Я. Грот вважав провідною, яка поєднує релігійні, наукові та філософські пошуки. Головним устроєм морального життя
він називав світову волю до життя духовного, світовий інстинкт самозбереження життя духовного та психічного (душевного). «Світовий інстинкт
або воля духовного самозбереження», закладений у природу всіх живих істот, досягає повноти самосвідомості лише в людині, у її моральному житті
та діяльності [23, с. 55]. Світова воля проявляється в людині як «прагнення
до одухотворення світу, до його духовного вдосконалення» [23, с. 54].
М.Я. Грот вважав, що саме особистість є посередником між біологічним
і духовним: «Очевидно, особистість людини не є тільки її тваринно-психічна індивідуальність, а поєднання цієї останньої зі світовим духовним началом, з божественною творчою силою, яка створила світ, і в цій останній
знаходяться корені всього нашого морального життя» [23, с. 56].
У своїх філософсько-психологічних поглядах М.Я. Грот вибудовує і
перспективи соціального розвитку. На рівні загальнолюдському свідомим
ідеалом моральної поведінки має бути «досягнення світом моральних істот — людей — найбільш повного, всебічного та високого духовного розви12

тку і творчості, а свідомим критерієм моральної діяльності будуть чистота,
безкорисність і самовідданість роботи людини з метою безкінечного духовного вдосконалення світу» [23, с. 55].
На початку ХХ століття видатний психолог, фізіолог і лікар
В.М. Бехтерєв (1857-1927) підтримував основні ідеї М.Я. Грота, пов’язані з
духовним розвитком особистості. Він вважав, що всі явища світу, включаючи й внутрішні процеси живих істот або прояви «духу», можуть і повинні
розглядатися, як похідні однієї світової енергії, у якій потенційно мають
міститися всі відомі нам фізичні енергії, так рівно й матеріальні форми їх
пов’язаного стану і, нарешті, прояви людського духу [11, с. 7]. В.М. Бехтерєв
стверджував про недоцільність протиставлення духовних і матеріальних
феноменів та висував принцип еволюційного монізму: «Таким чином ми
не тільки не бачимо причини протиставляти одне одному фізичну енергію,
матерію і дух, вони не тільки не уявляються нам особливими сутностями,
що визнавалося за істину ще недавно, але ми маємо в цьому відношенні
дотримуватися погляду на єдину основу усього сущого у вигляді світової
енергії, яка слугує початком і всього матеріального, і всього духовного у
Всесвіті. Це вчення, як об’єднуюче всі світові явища, ми позначаємо іменем
еволюційного монізму, оскільки в даному випадку до монізму ми приходимо через з’ясування й аналіз еволюційного процесу, що призводить усі зовнішні прояви видимого світу до єдиної «світової» енергії як початку всього
сущого» [там само]. Важливою умовою повноцінного розвитку особистості
В.М. Бехтерєв вважав гармонійні взаємини між тілом і духом. Виходячи з
цього процес духовного розвитку особистості слід вивчати в єдності з процесами розумового, емоційного та фізичного становлення.
Значний вплив на розвиток психологічних поглядів ХХ-ХХІ століть мали праці християнських філософів та психологів, зокрема,
В.Ф. Войно-Ясенецького, В.В. Зеньковського. Філософ, хірург, архієпископ В.Ф. Войно-Ясенецький (1877-1961), ще під час навчання медицині
в Київському Університеті св. Володимира, вирішив присвятити власне
життя допомозі бідними людям. На думку філософа: «З тих самих елементів і за тими ж фізичними законами побудована неорганічна та органічна
природа. Один великий загальний закон розвитку керує всім Всесвітом.
І не може бути зупинки в розвитку, не може бути різкої межі між нею (органічною) та неорганічною природою. Духовною енергією проникнута вся
неорганічна природа, увесь всесвіт. Але тільки у вищих формах розвитку
(творіння) ця енергія досягає значення вільного, самоусвідомлюючого
духа» [19, с. 58]. Таким чином усвідомлення людиною власних духовних
потреб є свідченням певного рівня її духовного потенціалу.
Ідея цілісності особистості та всіх її процесів неодноразово висловлювалася філософом: «...життя Духа нероздільно та найтіснішим чином
пов’язане зі всією нервово-психічною діяльністю. У ньому (в дусі) відбиваються усі наші думки, почуття, вольові акти — усе, що відбувається в нашій
феноменальній свідомості» [19, с. 109].
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Відомий філософ, психолог, педагог та православний мислитель
В.В. Зеньковський (1881-1962) розглядав духовність з позиції християнської антропології. Він зазначав, що сучасна психологія все більше схиляється до трихотомії, тобто виділення в людині трьох складових її цілісної
природи — Духа, душі та тіла. «Початок духовності є тому початком цільності й ієрархічності в людині, основне життя в людині... провідниками
якого зовні є психічна та фізична сфера» [33, с. 46]. Це положення важливе
тим, що зумовлює дослідження проявів духовного потенціалу не в окремих
підструктурах особистості, а в її цілісності.
Основні кризи особистісного розвитку В.В. Зеньковський вбачав у протиріччях між потребами природними та потребами духовними: «…начало
особистості, з її самобаченням, з її своєрідністю та хрестом, з її свободою
та можливістю самоствердження, включене у тваринний світ — і в цьому
закладена внутрішня драма особистості, яка жадає Безкінечності як духовна істота, і прикута до кінцевого як тваринна істота» [33, с. 101]. «Ми
включені у порядок природи і у своєму духовному житті (через цілісність
особистості), але в тому ж духовному житті ми і підносимось над порядком
природи» [33, с. 52].
Важливими є погляди вченого на загальнолюдську духовність, яка
пов’язується з соборністю особистості та людства в цілому. «Соборність
людства і є сума людей (що живуть, жили та будуть жити), але й більше,
ніж сума, — вона є жива сім’я, єдиний організм, розтятий простором і часом, що втратив більш глибоку, справді органічну єдність, з якої справді
народжуються нові особистості, які з материнського лона беруть усю повноту дарів, через нього пов’язані «кровним» рідством з людством» [33,
с. 57]. Соборність невід’ємно пов’язується з усвідомленням єдності буття,
з ідеями всеєдності, що висловлював В.С. Соловйов. Отже, діагностика духовного потенціалу може здійснюватися шляхом виявлення ступеня усвідомлення єдності буття, своєї причетності до подій і явищ в усьому світі.
Наведені філософські положення поступово перевірялися в емпіричних та експериментальних дослідженнях різних психологічних шкіл.
Значне місце проблематика духовного розвитку посідає у психологічній
спадщині Уїльяма Джеймса (1842-1910). На думку дослідника, наше «я»
є більшим за особистісну ідентичність. У створеній психологічній структурі вчений відокремлює біологічне «я», реальне «я», соціальне «я» та «Я»
духовне (англ. — spiritual self). Духовне «Я» — це внутрішня суб’єктивна
сутність особистості, яка є активною в усіх видах свідомості. Це найбільш
стійка та інтимна частина «Я», яка впливає на наші почуття, є джерелом
життєвих зусиль, уваги та волі. Духовне «Я» має інший порядок почуттів,
ніж інші. Це важко описати словами та чітко визначити, однак можна пережити. На думку У. Джеймса, переживання мають більш централізоване
джерело, ніж ідеї та думки [132]. Виходячи з цього, у процесі діагностики
духовного потенціалу доцільно приділяти увагу не тільки раціональним,
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але й емоційно-почуттєвим характеристикам особистості, наявності особливих переживань, які підносять її над межею буденності.
Проблематика духовного розвитку не обминула зміст праць послідовників теорії аналітичної психології З. Фрейда, зокрема, досліджень Карла
Густава Юнга (1875-1961), який розширив межі особистості до масштабу
колективного безсвідомого. Ранні праці К.Г. Юнга продовжували стратегічні лінії З. Фрейда, однак у віці 69 років, коли К.Г. Юнг ледве не помер від
кількох серцевих нападів, він пережив незвичайний стан. Йому здалося,
що він летить у космосі, на відстані 1000 миль над Землею. Біля себе він
побачив величезну кам’яну брилу чорного кольору а ліворуч — власний досвід, історію свого життя. Подальший шлях К.Г. Юнгу перешкодив лікар і
сказав, що він не має права залишити землю зараз. Після цього випадку, за
висловом К.Г. Юнга, він написав свої найважливіші роботи [132, с. 97].
Духовний досвід К.Г. Юнг розглядав як факти, які ми не маємо права ігнорувати. За його зізнанням, усі пацієнти, яким виповнилося більше
35 років, так чи інакше шукали духовні основи власного життя. На думку
К.Г. Юнга, «Хоча матеріалістичне розуміння духу ніде не займає провідного положення, він присутній, поза сферою релігії, в області феноменів
свідомості» [137, с. 212]. Духовний або релігійний досвід К.Г. Юнг вважав
найефективнішим засобом допомоги клієнту. Таким чином діагностика духовного потенціалу має бути спрямована на вивчення характеристик свідомості особистості, ідеалів, смислів і цінностей людського життя.
Ідеї трансперсональної психології розвивав Роберто Ассаджіолі (18881974), який створив авторську систему під назвою «психосинтез». На переконання Р. Асаджіолі поняття «духовне» «…відображає не тільки ті переживання, які традиційно вважаються релігійними, але й усе, що стосується
сприйняття та пізнання, всю людську активність і всі її функції, у яких
один загальний знаменник — володіння цінностями, більш високими, ніж
загальноприйняті — такими як етичні, естетичні, героїчні, гуманістичні й
альтруїстичні» [24, с. 42]. Слід зазначити, що цей список не є вичерпним,
оскільки не включає цінностей пізнання та самопізнання, духовного самовдосконалення та духовної самореалізації.
Р. Асаджіолі виокремлює два рівні роботи в системі психосинтезу:
персональний і трансперсональний. Перший фокусує увагу на інтеграції
особистості навколо особистісного «я»; трансперсональний займається поєднанням особистості з трансперсональним «Я», виводячи її за межі егоцентризму. На думку вченого особистісне «я» є лише відображенням трансперсонального «Я». Шлях розвитку духовного потенціалу Р. Асаджіолі бачив
у духовному пробудженні, яке супроводжується розкриттям потенційних
можливостей людини. Таким чином діагностика розвитку духовного потенціалу, з урахуванням наведених вище ідей, має враховувати ступінь егоцентризму та виходу людини за межі особистісного «я».
Засновник гуманістичного психоаналізу Еріх Фромм (1900-1980)
пов’язував духовність з ціннісною спрямованістю та надавав першоряд15

ного значення упорядкованості особистісних цінностей. На його думку,
здоровий індивід має кращу здатність знаходити шляхи єднання зі світом,
задовольняє потреби у встановленні зв’язків, самоідентичності та наявності системи цінностей [129, с. 534]. Потреба в цінностях — це екзистенційна потреба, що визначає зміст і смисл життя особистості. Для формування
та збереження своєї системи цінностей люди здатні здійснювати будь-які
кроки, слідувати навіть фанатичним ідеям [129, с. 537].
Життя людини, на думку Е. Фромма, визначають екзистенційні дихотомії, які відрізняються лише культурними та індивідуальними особливостями, зокрема, життя та смерть; уявлення про ідеальну самореалізацію та обмеженість часу життя; самотність і потяг до міжособистісного спілкування.
Таким чином спрямованість та упорядкованість цінностей, усвідомлення їх ієрархічності є важливим показником духовного потенціалу особистості.
Автор клієнтоцентрованої терапії та лідер гуманістичної психології
Карл Роджерс (1902-1987) зацікавився проблемами духовного зростання
у другій половині своєї кар’єри. У 1984 р. він писав: «Зрозуміло, що наш
досвід вміщує щось трансцендентне, духовне, що не піддається опису. Я
змушений визнати: як і багато хто з інших, я недооцінював важливість
цього таємничого, містичного виміру» [129, с. 370]. Згідно з поглядами
К. Роджерса, люди не просто здатні до особистісного зростання — така тенденція є для них природною та домінуючою. Зустріч зі своїм «я» може
статися завдяки взаємодії з іншими людьми.
Майбутнє К. Роджерс пов’язував з розвитком духовної досконалості
людини: «Цей новий світ буде більш людяним і гуманним. Він дослідить і
розвине всі здатності людської свідомості та духу» [132, с. 391]. Наприкінці
життя вчений приходить до висновку, що індивідуальна свідомість є лише
фрагментом свідомості космічної. Ці думки перегукуються з поглядами
М.Я. Грота, В.С. Соловйова, М.О. Бердяєва та інших видатних філософів
і психологів.
Цінність мудрості, ідеалів і духовного досвіду відображена в поглядах
відомого психоаналітика Еріка Еріксона (1902-1994). На його думку теми
цінності та моралі — найголовніші у психотерапії. Мудрість надає людському досвіду та знанням особливу цілісність. Люди, які розвивають у собі
мудрість, стають взірцем інтегрованості та досконалості, являють своїм
прикладом ідеали для молоді [132, с. 203]. Ідеї персоналізму Е. Еріксона
перегукуються з філософськими поглядами М.О. Лосського і можуть бути
використані у процесі діагностики показників духовного потенціалу особистості, зважаючи на її ставлення до духовних подвижників, носіїв мудрості.
Бар’єром на шляху особистісного розвитку Е. Еріксон вважав вибір
негативної ідентичності, якій підліток віддає перевагу у випадку, коли не
може обрати позитивну роль. «Золоте правило» Ісуса Христа: «Вчиняй з
іншими так, як хочеш, щоб вчинили з тобою» психотерапевт адаптував так:
16

моральні вчинки роблять сильнішим того, хто їх здійснює (психотерапевта), укріплюють пацієнта та розширюють стосунки між особистостями
[132, с. 213].
Ідеї духовного розвитку через ціннісні вибори особистості закладені у
науковій спадщині Абрахама Маслоу (1908-1970) — засновника гуманістичної та трансперсональної психології [6]. У психологічному портреті
трансцендентної особистості, створеному вченим, міститься чимало характеристик, притаманних високодуховній особистості: чутливість до краси, прагнення до досконалості, добра, істини тощо. А. Маслоу вважав, що
гуманістична психологія — це підготовчий перехідний етап до психології
трансперсональної, центр якої скоріше в космосі, ніж у людських потребах
та інтересах, психології, яка йде далі людяності, ідентичності та самоактуалізації. Ціннісний розвиток особистості вчений пов’язував з метамотивацією, яка притаманна тим людям, які задовольнили свої нижчі потреби.
Метамотивація приймає форми служіння ідеям або цілям «поза собою».
Незадоволеність метапотреб призводить до метапатології — відсутності
цінності, значущості, завершеності в житті [132]. Безумовно, вищі, духовні
потреби є свідченням актуалізованості духовного потенціалу особистості,
що слід враховувати у процесі його діагностики.
Серед сучасних досліджень проблематики розвитку духовного потенціалу особистості — праці Станіслава та Крістіни Гроф. Центральною темою
досліджень цих трансперсональних психологів є проблема духовної кризи,
яка пов’язується, передусім, з еволюційною кризою свідомості. Початок
духовної кризи найчастіше супроводжується сильними емоційними переживаннями. При цьому, розпізнавання духовної кризи є важливою умовою
подальшого розвитку особистості: «Дуже важливо розпізнавати духовну
кризу та відповідно ставитися до неї, оскільки вона приховує в собі величезний позитивний потенціал, який сприяє зростанню та одужанню особистості» [24, с. 15]. Духовний розвиток та духовні кризи розглядаються
С. Грофом і як еволюційний шлях до розкриття вищої свідомості: «Якщо
правильно зрозуміти духовну кризу та ставитися до неї як до складного
етапу в природному процесі розвитку, то вона здатна призвести до спонтанного зцілення різних емоційних і психосоматичних порушень, до позитивних змін особистості, розв’язання важливих особистісних проблем
та еволюційного руху до того, що іноді називають вищою свідомістю» [24,
с. 19]. Ці ідеї можуть бути використані у процесі психологічної діагностики різних показників духовного зростання особистості, зокрема, її переживань, пов’язаних з духовними кризами.
У цілому аналіз процесу становлення уявлень про духовність та розвиток духовного потенціалу особистості в історії світової психології дозволяє
зробити висновки про те, що в різні історичні періоди філософи та психологи намагалися розв’язати протиріччя, пов’язані з духоматеріальною природою людини, віддаючи перевагу тим чи іншим аспектам вивчення духовного потенціалу (ціннісному становленню, пошуку смислів, формуванню
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ідеалів, розвитку свідомості та самосвідомості тощо), використовували дихотомічний та трихотомічний підходи для пояснення природи духовності.
За часів Радянського Союзу важливим було панування єдиної філософської системи — марксизму, а духовність ототожнювалася, переважно,
з релігійністю. Оскільки релігія визнавалася відділеною від суспільного
життя (а нерідко зазнавала жорстоких переслідувань), наука про предмет
релігійності, про те, чого не можна побачити, також вважалася сумнівною.
Посилення тиску на психологію як на науку про душу призвело до того,
що людська душа була розпорошена на безліч складових — психічних функцій і процесів. Як наслідок, у змісті більшості радянських підручників
психології (та деяких передрукованих з них сучасних) ми не побачимо
ідеалів, цінностей, смислів, найскладніших феноменів людської свідомості, самосвідомості, а тим більш підсвідомості. Перелічені в них процеси
сприйняття, мислення, пам’яті, уваги, емоції, воля та ін. виглядають як відокремлені та некеровані частини єдиного організму, але мають ієрархічно
підпорядковуватися духовній сфері особистості. Біосоціальний підхід, що
свого часу врятував психологію від звинувачень у ненауковості, панував і
надалі, однак ігнорувати духовні (а не тільки соціальні) потреби людини
було все складніше, у зв’язку з чим Л.С. Виготський зазначав, що існують
дві психології — природничо-наукова і психологія духу, між якими слід подолати розмежування.
Подібна ситуація була притаманна не тільки вітчизняній психології.
Так, американський вчений Кен Уілбер, автор книги «Інтегральна духовність», детально окреслюючи історичний шлях психології, писав: «У слова
«психіка» в його еквіваленті стародавнє походження — воно з’явилося, щонайменш, за декілька тисячоліть до нашої ери і в той час майже завжди означало силу, що оживляє, або ж дух у тілі, матеріальній оболонці. Приблизно
в шістнадцятому столітті в Германії слово «психе» було об’єднано зі
словом «логос» (слово або вивчення), в результаті чого з’явився термін
«психологія» — вивчення душі або духа людини. Донині дискутують, хто
вперше використав термін «психологія»; одні стверджують — Меланхтон
(Melanchton), інші — Фрейгіус (Freigius), треті — Гокленіус Марбургский
(Goclenius of Marburg). Однак до 1730 року це слово вже використовували
у більш сучасному розумінні Вольф (Wolff) у Германії, Хьортлі (Hartly)
в Англії, Бонне (Bonnet) у Франції — але навіть тоді термін «психологія»,
згідно визначенню в журналі New Princeton Review за 1888 р., як і раніше
означав «вивчення психе», або душі…
…Практично всі підручники погоджувалися з тим, що Густав Фехнер
був одним із засновників сучасної психології, і всіляко вихваляли людину,
яка винайшла спосіб застосування кількісного виміру до розуму, таким чином, нарешті, зробивши психологію «науковою». Навіть Вільгельм Вундт
наполегливо стверджував: «Ніколи не буде забуто, що саме Фехнер вперше
ввів у психологію наукові методи, точні принципи виміру та спостережен18

ня для вивчення психічних явищ, тим самим відкривши перспективи психологічної науки в строгому сенсі цього слова».
Це все, що мені було відомо про Густава Фехнера доти, поки декілька
років опісля, риючись в магазині, повному старих філософських книг, я, до
великого здивування, виявив там книгу з вражаючою назвою — «Життя після смерті», написану в 1835 р. не ким іншим, як Густавом Фехнером. Вона
починалася захоплюючими рядками: «Людина живе на землі не один, але
три рази: перший етап її життя — безперервний сон; другий — чергування
сну і неспання; а третій — вічне неспання». І далі слідував трактат про вічне
неспання. «На першому етапі свого життя людина перебуває в темряві наодинці; на другому живе разом зі своїми побратимами — людьми і, в той же
час, окремо від них, у світлі, відбитому від поверхні речей; на третьому етапі
її життя, що переплітається з ... уселенським духом ... є вищим життям. На
першому етапі з ембріона розвивається тіло, формуючи органи для другого
етапу; на другому етапі зі свого зародка розвивається розум, виробляючи
органи для третього етапу; на третьому етапі розвивається божественний
зародок, прихований в кожній людській думці.
Акт переходу від першого етапу до другого ми називаємо Народженням;
перехід від другого етапу до третього ми називаємо Смертю. Наша дорога
від другого етапу до третього не темніше, ніж наша дорога від першого етапу
до другого, одна дорога веде нас до сприйняття зовнішнього світу; інша —
до сприйняття внутрішнього світу». Від тіла до розуму і до духу — такі три
етапи зростання свідомості; і лише коли людина вмирає для окремого самозвеличання, вона прокидається до загальності уселенського Духу.
Ось яка була дійсна філософія життя, розуму, душі і свідомості, яку
сповідував Фехнер; і чому підручники не спромоглися розповідати нам
про це? Саме тоді я вирішив написати історію психології, просто тому що
«хтось повинен про це розповісти». (Розповісти про те, що поняття несвідомого придбало популярність завдяки книзі фон Хартмана «Філософія
Несвідомого», яка була опублікована в 1869 році — за тридцять років
до Фрейда — і користувалася таким успіхом, що протягом десяти років перевидавалася вісім разів. Про те, що Хартман виражав філософію
Шопенгауера, витоки якої, як недвозначно стверджував сам Шопенгауер,
знаходяться, головним чином, у східному містицизмі, особливо, в буддизмі
та Упанішадах.
Згідно з цією філософією, під поверхнею індивідуальної свідомості
прихована космічна свідомість, яка у більшості людей є «несвідомою», але
може бути пробуджена та повністю реалізована, і це перетворення несвідомого в свідоме вважалося найбільшим благом для людини. Розповісти
про те, що Фрейд прямо запозичував поняття «Воно» (id) з книги Георга
Гроддека (Groddeck) «The Book of the It» («Книга Воно»), яка ґрунтувалася на існуванні космічного Дао, або природного уселенського духу.
Коріння сучасної психології знаходиться в духовних традиціях, саме тому,
що психіка не відокремлена від духовних джерел. У самих потаєних гли19

бинах психіки ми знаходимо не інстинкти, а Дух — і вивчення психології
в ідеалі має бути вивченням всього цього, від тіла до розуму і до душі, від
підсвідомого до самосвідомості і надсвідомості, від сну до пробудженості
наполовину і до повної пробудженості» [111].
Наведений фрагмент роздумів свідчить, що і у вітчизняній, і в зарубіжній психології прагнення до віднаходження власного коріння не втрачало
актуальності. Від початку свого формування і до сьогодні психологія як
наука була не позбавлена прагнення до цілісного сприйняття та вивчення людини, від інстинктивного, тваринного — до надіндивідуального,
Божественного, що поєднується в людській душі, може бути безконтрольним, а може контролюватися свідомістю особистості. При цьому проблематика духовності, духовного потенціалу людини була з часом витісненою на
узбіччя наукового пізнання та надалі все глибше усвідомлюється як найцінніше і найвагоміше, насправді людяне в людині.
Аналіз змісту сучасної наукової літератури показує, що проблеми,
пов’язані з духовністю особистості, досліджувались вченими переважно за
такими напрямами:
Дослідження феномену духовної культури — Р. А. Абдираімова, Р. Абсаттаров, Г. А. Аванесова, Г. О. Балл, В. Ф. Баранівський, В. С. Біблер,
О. О. Бодальов, Л. П. Буєва, Л. Н. Вавилова, Г. К. Гизатова, В. М. Гриньова,
О. І. Даниленко, Н. Н. Донченко, Л. П. Жукова, І. А. Зязюн, Т. В. Іванова,
Я. Л. Коломінський, А. І. Комарова, Л. С. Колмогоров, В. Г. Кремень,
О. І. Моткова, Д. Мацумото, А. Г. Новіков, Н. Г. Ничкало, І. В. Петрова,
О. В. Проскура, В. В. Рибалка, В. А. Семиченко, В. П. Синьбухова, С. Скрибнер, Л. Н. Смирнова, О. С. Созонюк, Л. В. Сохань, В. Г. Табачківський,
Л. Г. Федотова, І. М. Цимбалюк, Н. В. Чепелєва, М. І. Шапір та ін.
Проблеми духовного виховання — І. Д. Бех, В. М. Бондаровська, М. Й. Боришевський, Н. Н. Добкіна, Л. В. Долинська, К. О. Журба, І. А. Зязюн,
Н. П. Махова, В. Онищенко, А. Е. Серков, О. В. Скрипченко.
Дослідження духовного світу особистості — Ж. А. Кузьмічова, Н. Ріпа,
А. А. Сейдаліна, В. Слісаренко.
Духовним цінностям присвятили свої праці — С. С. Андреєв, С. У. Гончаренко, З. Г. Залевська, В. В. Знаков, Г. В. Кузнецова, П. М. Моченов,
А. Л. Некрасов, Н. В. Павлик, О. В. Парамонова, Л. С. Пестрякова, Т. В. Потапчук, Л. А. Степашко, О. В. Шкіренко, В. В. Шпаковський та ін.
Дослідження психології духовності — А. І. Зеличенко, О. В. Киричук,
В. А. Пономаренко, Т. В. Смирнова, С. П. Суровягін, А. А. Ткаченко,
Ж. М. Юзвак та ін.
Ідеї духовного відродження актуалізують Л. Вовк, В. Ю. Король, Х. Лужецька, А. П. Мельніков, Є. Причепій, Л. А. Савенкова, Р. Уолш.
Співідношення між духовністю та релігійністю проаналізували у своїх
працях Н. С. Звонок, А. М. Черши.
Категорію «духовне життя» розкривають Я. Ф. Аскин, Б. Д. Беспарточний, М. В. Голубєва, А. Б. Зельманов, І. Б. Мардов, Л. К. Угледов.
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Аналіз поняття «духовна криза» здійснили Ю. І. Борсяков, Л. Ф. Вербицька, Ю. Л. Воробйов, К. Гроф, С. Гроф, В. В. Козлов, А. І. Липкин,
К. Г. Попов, А. Н. Шиміна.
Розкриттю змісту духовного досвіду присвятили публікації Н. М. Аверин,
О. Барабаш, Г. Л. Воронін та ін.
Духовний розвиток особистості є ідентичним поняттю розвитку духовності. Цій проблематиці присвячено праці таких вчених як А. Адлер,
Р. Алперт, Ш. А. Амонашвілі, І. Верба, О. Вишневський, А. Ц. Гармаєв,
С. Гроф, В. В. Жайворонок, А. О. Зоткін, О. І. Климишин, О. В. Киричук,
Н. А. Коваль, А. С. Легай, М. О. Мацейків, М. М. Моргунов, Г. С. Мурніна,
О. М. Олексюк, Т. І. Пашукова, К. Роджерс, О. М. Семашко, В. В. Сивков,
Н. Н. Хомутиннікова, В. М. Ямницький та ін.
Крім того, у літературних джерелах зустрічаються такі словосполучення, пов’язані з духовністю: духовне виробництво (Г. Б. Шишков),
духовна діяльність (І. Б. Крюков, І. С. Хмелько, В. Шевченко), духовна
еліта (І. А. Зязюн), духовна традиція (А. Й. Дахній), духовна ситуація
(Ю. Бохенький), духовна сфера (Г. Н. Боус), духовна природа (А. С. Клюєв),
духовні потреби (В. Г. Крючков, Е. І. Степанков), духовна творчість
(Е. П. Семенюк, В. С. Соловйов), духовне спілкування (Ю. В. Слимов,
І. С. Хмелько), духовна катастрофа (Я. С. Страковський), духовний шлях
(Ган Ф. де Віт), поле духовності (Г. Пацієнко), духовна самосвідомість
(С. О. Ставицька).
Поняття «духовний потенціал» висвітлюють у своїх роботах Е. Д. Ахметгалеєв, І. Дзюба, Л. Н. Коган, М. В. Савчин, Л. І. Хомич, Н. Ф. Шевченко,
З. М. Шевчук.Звичайно, неможливо в межах однієї книги окреслити всі
існуючі напрями дослідження духовної проблематики. Віддаючи належне існуючим працям вчених, слід зазначити, що мотиви, закономірності
та механізми процесу духовного розвитку особистості досі розкриті недостатньою мірою, нерозв’язаною залишилася проблема психологічної
діагностики духовного потенціалу особистості, потребують подальшого
виокремлення показники духовного розвитку, не розроблено відповідний
психодіагностичний інструментарій. Дослідження духовного потенціалу
особистості є ефективним за умов вироблення окремого теоретико-методологічного підходу на основі не тільки стародавніх, але й сучасних поглядів
на людину, уявлень про особистість, її психологічну структуру.
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1.2.

Філософсько-психологічний зміст поняття «духовний
потенціал особистості»

Витоки духовного потенціалу людини є однією з найбільших таємниць
Всесвіту. У філософському плані його можна уявляти як джерело життя,
вершину людської природи або глибину глибин її сутності. У багатьох релігійних традиціях дух першій людині був переданий Богом через дихання.
У відповідності з теорією Ч. Дарвіна (яка, до речі, не відкидає релігійного
аспекту), процес життя спрямовується від еволюційно недосконалих до
більш досконалих форм через адаптацію та розвиток. З цієї позиції духовний потенціал слід розглядати як найбільш пізнє еволюційне утворення у природі людини. У свою чергу відповідно до езотеричних доктрин
(О.П. Блаватська, А. Безант та ін.) людина була духовною від початку, а
завданням сучасного періоду планетарного розвитку є поєднання духовності з інтелектом і свідомістю. Отже важливим є розуміння, осмислення та
усвідомлення сучасною людиною власного духовного потенціалу.
Віддаючи належне кожному з існуючих підходів, зосередимося на науково-психологічному розумінні феноменів духовності та духовного потенціалу особистості. Будь-який процес пізнання доцільно розпочинати з
визначення основних понять. Під потенціалом (від лат. potentia — сила) у
широкому сенсі розуміють, як правило, ступінь потужності в певному відношенні або ж певну сукупність засобів і можливостей. Цей термін застосовується як відносно живих, природних, так і штучних об’єктів, предметів, явищ. Так, у соціальній площині розрізняють економічний, військовий,
ядерний потенціал країни тощо. Стосовно людини найчастіше вживають
такі словосполучення як інтелектуальний потенціал, творчий потенціал,
особистісний потенціал.
Як правило, потенціал описується не тільки якісною, але й кількісною
мірою, а його значення варіює між мінімальним та максимальним рівнями. Потенціал характеризують як слабкий, низький, недостатній, середній,
значний, високий, потужний, безмежний і т.п.
У філософії потенційне розглядалося в діалектичній протилежності
з актуальним (Арістотель), з позицій можливості та дійсності (Гегель).
Актуальне може співпадати з потенційним у разі реалізованості потенціалу, а може бути проявлене лише частково, що не применшує потенційності,
але свідчить про відсутність необхідних умов (як зовнішніх, так і внутрішніх, психологічних). Тому потенціал розглядають як єдність внутрішньої
змістовності та енергії здійснення, переходу актуальної можливості у дійсність.
Уточнення психологічного змісту поняття «духовний потенціал» зумовлює необхідність розгляду духовності з позицій сучасної психологічної
науки. При цьому було б помилковим вважати, що на питання про сутність
духовності та духовного потенціалу існує лише одна правильна відповідь.
Природа людини є багатовимірною і кожне визначення духовності є відо22

браженням певної методологічної позиції, з якої здійснюється вивчення
цієї природи. Узагальнення найбільш відомих психологічних визначень
духовності подано в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1
Розуміння духовності в контексті психологічної структури особистості
Автор визначення
духовності
С. Гроф

Ознаки прояву духовності у психологічній структурі
особистості
Героїзм, прагнення до самопожертви, захисту людей, природи
Г. Райх
Орієнтація на трансцендентну мету, завершення особистості, досягнення свідомого знання, екзистенційність, почуття
смислу, священного, спорідненості
В. Франкл
Духовне в людині — це те, що протистоїть тілесному і
соціальному
Ш. Амонашвілі
Розширення свідомості, пізнання сутності Божественної
Істини, самовдосконалення, естетична спрямованість
І.Д. Бех
Вихід за межі егоцентризму, зосередженість на моральній
культурі людства
Б. Бітінас
Міра досконалості людини
М.Й. Боришевський Осягнення вищого сенсу людського життя через подолання
егоцентричної домінанти
С.Ю. Головін
Прагнення до пізнання істини, служіння ближнім
С.У. Гончаренко
Пізнання світу, себе, життєвих смислів
С.Б. Кримський
Духовність — це спосіб самовідтворення особистості, що
конституюється як покликання. Вона пов’язана з вибором
свого власного образу, своєї долі та ролі, словом, зустрічі із
собою
А.В. Петровський,
Мотивація та смисл поведінки, ціннісна свідомість
М.Г. Ярошевський
особистості
М.В. Савчин
Духовність є надсвідомим у людині. Через нього пояснюються феномени совісті, почуття вини та інші вищі переживання
О.В. Скрипченко
Людяність, доброзичливість, чуйність, милосердя, доброта,
щирість, сердечність, чесність, шляхетність, моральність,
повага до людей, благородність, досконалість, відповідальність
Шрі Чинмой
Усвідомлення істини, єдності, прагнення до самовдосконалення
В.М. Ямницький
Досягнення смисложиттєвих цінностей, реалізація ідеальних і трансцендентних потреб, саморозвиток, особистісне
зростання й творчість

Як свідчить зміст таблиці, духовність вважають суто людською характеристикою, що відрізняє людину від тваринного світу розвитком самосвідомості, гуманізмом, ціннісною спрямованістю на Красу, Добро та Істину, усвідомленням життєвих смислів, прагненням до самовдосконалення тощо.
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Узагальнення існуючих наукових позицій свідчить, що на сьогодні існує два основних підходи до визначення духовності — змістовий та функціональний. Відповідно до змістового підходу духовність пов’язується
з такими смислоутворювальними категоріями, як Краса, Добро, Істина
(за Платоном) або ж Віра, Надія, Любов, Покаяння (у християнськорелігійному контексті). Спрямованість на Красу передбачає естетичне
світосприйняття особистості, самовдосконалення та вдосконалення світу;
спрямованість на Добро — гуманістичне світосприйняття, самовдосконалення та вдосконалення світу; спрямованість на Істину — пізнання, самопізнання та просвітництво. Під релігійною вірою мають на увазі віру в Бога,
Спасіння, під Надією — сподівання на порятунок та продовження життя в
Раю; під покаянням — визнання своєї грішності, що має призвести до спокути негідних думок, слів, почуттів та вчинків. Любов є більш універсальною категорією, яка притаманна як релігійному, так і світському світогляду. Її тлумачення коливається в діапазоні від тваринної пристрасті — до
любові-ніжності, дружби, самовідданості, святої любові та ін.
Протилежністю духовності є бездуховність, яка характеризується
Потворністю (як зовнішньою, так і внутрішньою), Злом (нанесенням
шкоди собі та іншим), Неправдою (викривленням дійсності у словах, свідченнях, розповсюдженням викривленої інформації тощо). Відповідно до
функціонального підходу — духовність характеризується ієрархічною
домінантністю розвинених вищих психічних функцій людини. До цих
функцій психологи (зокрема, Л.С. Виготський, І.Д. Бех) відносять свідомість, самосвідомість та волю. Таким чином, високий рівень духовного
розвитку пов’язується із розвиненою свідомістю, самосвідомістю, вольовою саморегуляцією, досконалістю особистості, а низький — з примітивізмом, зумовленістю поведінки первинними інстинктами самозбереження
та продовження роду. Виходячи з цього визначення, стає зрозумілим, чому
Б. Бітінас називає духовність «мірою досконалості людини» [13]. Наведені
підходи мають бути об’єднані у визначенні та розумінні духовності як найважливішої людської характеристики.
Важливим є питання: що саме первинно зумовлює спрямованість особистості на героїзм, прагнення до самопожертви, захисту людей, природи,
досягнення свідомого знання, екзистенційність, пошуки життєвих смислів
і т.п. Очевидно, що ці потреби пов’язані не з буденною свідомістю, а зі здатністю до трансценденції, виходу за межі стереотипного мислення, погляду
на світ, життя та себе самого з височини, погляду, який дозволяє бачити
взаємозв’язки між усім існуючим, особливим чином усвідомлювати єдність буття.
Таким чином, враховуючи змістовий та функціональний підходи, можемо визначити духовність (від лат. spiritus — найтонший подих) — як
специфічно людську якість, що характеризується усвідомленням єдності
Буття та зумовлює прагнення особистості до вдосконалення внутрішньо24

го і зовнішнього світу, спрямовує її до реалізації у власному житті ідеалів
Краси, Добра та Істини.
Духовність сутнiсно вiдрiзняє людину вiд тваринного свiту, яким керують бiологiчнi iнстинкти (iнстинкт самозбереження, продовження роду).
На противагу цьому, людина з високим духовним потенціалом керується
не стільки інстинктами, скільки вищими моральними настановами, пiклується не тiльки про себе, власну сiм’ю чи нацiю, але свiдомо спрямовує зусилля на досягнення загального добробуту. Усвiдомлення єдностi Буття
сприяє розумiнню взаємозв’язків людства i всiх живих iстот, допомагає
баченню важливостi власної ролi та завдань у єдиному органiзмi Всесвiту.
Тобто людське «Я», обмежене егоцентризмом, розширюється до сприйняття важливості всiх явищ Буття. Людина стає свідомим громадянином
Всесвіту.
Духовність не просто інтегрує у собі вищі надбання особистості в інтелектуальній, моральній та естетичній сферах, але й виступає змістовою та
функціональною складовою свідомості. Тому обмеженим є розуміння духовності як суто особистісної якості. Вона знаходить прояв у особистості,
але виходить за її межі, оскільки особистість є соціалізованим індивідом,
який керується соціально прийнятними нормами, стандартами, правилами та законами. Духовність також неприпустимо зводити до індивідуальних рис людини, адже вона має надіндивідуальні ознаки, об’єднуючи все
живе в єдиному Всесвіті. Багатовимірність людини зумовлює поєднання
нерідко протирічливих потреб — від біологічних до соціальних і від соціальних — до духовних (рис. 1.1).
«Я» духовне
духовні цінності, ідеали
«Я» соціальне
соціальні норми, закони
«Я» біологічне
природні інстинкти
Рис. 1.1. Відображення біологічного, соціального та духовного в багатовимірній
природі людини

Біологічна природа людства, що формувалася протягом мільйонів років, забезпечує функціонування інстинктів та первинних потреб організму
людини і є базовою для всього тваринного світу планети. Біологічне «Я»
людини повсякчас нагадує про такі фізіологічні потреби як їжа, сон, відпочинок і т.п.
Соціальна природа людини формується під впливом суспільних норм,
етичних правил та законів, прийнятих в даному соціальному середовищі.
Ці правила та норми, вироблені протягом тисячоліть, спрямовані на забезпечення безконфліктного співіснування людини та людства. Соціальні
норми нерідко протирічать біологічним інстинктам і факт перемоги біологічної або соціальної природи в поведінці особистості свідчить про певний
рівень її соціального розвитку. Наприклад, біологічна потреба самозабезпечення може штовхати людину на крадіжки, розбій і т.п. Однак, засвоєні
соціальні норми та закони спрямовують особистість на суспільно корисну
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працю, як засіб матеріального самозабезпечення та самореалізації у соціумі. До соціальних потреб можемо віднести потреби в корисній взаємодії,
оцінці з боку інших, повазі, кар’єрному зростанні, досягненні влади тощо.
Таким чином, соціальна природа являє собою більш високий рівень організації у порівнянні з біологічною природою людини.
Разом з цим, у суспільстві є особистості, які підпорядковують смисл
свого існування не тільки суто біологічним потребам (безпека, їжа, сон) чи
соціальним цінностям (справедливість, злагода, толерантність), але такі,
які займаються самовдосконаленням, слідують вищим духовним ідеалам
та цінностям (любов, істина, добро, краса, чистота, мудрість, служіння).
В такому разі ми маємо справу з духовною орієнтацією особистості.
Духовна природа особистості є проекцією її сутнісного духовного «Я»,
вона проявляється як голос совісті (у релігійному світосприйнятті — голос Бога в душі), підносить над буденністю, спрямовує людину на духовні
цінності та ідеали людства. На відміну від інших, духовні цінності — це вершинні досягнення людства й окремих його представників, що являють собою цілеорієнтуючі зразки для прогресивного розвитку особистості та цивілізації в цілому. Трансформуючись у особистісні якості високодуховної
людини, вони спонукають, регулюють високодуховні вчинки, поведінку, є
предметом розвитку і саморозвитку, підготовки до нових вершинних досягнень — як суб’єктивних, для себе, так і об’єктивних, для людства [60].
Духовна ціннісна орієнтація особистості інколи може вступати в протиріччя з соціальною (особливо за умов низького рівня розвитку суспільства). Наприклад, дуель з соціальної точки зору ще кілька століть назад
вважалася у соціумі пристойним засобом ствердження власної гідності, але
з духовної точки зору вбивство є неприпустимим, оскільки акт вбивства
наближає людину не до вищої природи, а до біологічних, тваринних інстинктів агресії та самозахисту. Також показовим є приклад, коли тореадор
на очах натовпу наносить смертельні рани безвинній тварині. З точки зору
глядачів він розглядається як герой, а з позиції духовних цінностей — злочинець, який діє заради слави та грошей.
Подібно тому, як соціальна природа людини є цілеорієнтиром для
трансформації її біологічної природи, так духовне «Я» є подальшим ступенем розвитку для «Я» соціального. Зважаючи на те, що суспільні ідеали
та цінності змінюються з часом, а духовні залишаються незмінними, більш
високий рівень соціального розвитку певного суспільства потребує спрямованості саме на духовні орієнтири.
Духовна природа людини більшою мірою пов’язується дослідниками
не з особистістю, а з людською сутністю. А.Б. Орлов таким чином розмежовує поняття особистості та сутності: «Для позначення даного суб’єкта
як трансперсональної (тобто за- і позаособистісної і, отже, за- і позасоціальної) психічної реальності ми, слідом за Г.І. Гурджиєвим і його послідовниками використовуємо термін «сутність» («iessence»). Цей термін, що
походить від латинського слова «essere» — буття, в аналогічному значенні
26

(сутність у собі — Ін-сі) використовується також у концептуальному апараті онтопсихологии. У межах гуманістичної психології дану інстанцію
звичайно позначають терміном «Внутрішнє Я». І далі: «Якщо головна характеристика особистості — її атрибутивність, то головна «ознака» сутності — відсутність будь-яких атрибутів. Сутність — джерело всіх і всіляких
атрибутів. Особистість живе (народжується, розвивається, вмирає) у плані
феноменів, існування; сутність незмінно перебуває в плані ноуменів, буття» [67, c. 165-166].
Спираючись на поняття сутності, В.М. Ямницький визначає духовність
як «сутнісну характеристику людської природи, спрямовану на досягнення
смисложиттєвих цінностей на підставі реалізації ідеальних і трансцендентних потреб, що проявляється у формі саморозвитку, особистісного зростання й творчості» [139, с. 150-151]. Зазначимо при цьому, що творчість
може як узгоджуватися з духовними цінностями, так і протирічити векторам духовної спрямованості. Так, прекрасні твори мистецтва, що підносять
глядачів і слухачів до вершин натхнення, шедеври музики та живопису, що
не залишають людину байдужою, відеофільми, які надихають на творення
добра, книги, що змушують замислитися над сенсом власного життя — всі
ці продукти є результатом духовної творчості людства. Натомість руйнівні
для планети екологічні проекти, зброя, комп’ютерні віруси, твори мистецтва, в яких стверджується егоцентризм, жорстокість, насильство та ін. є
прикладом бездуховної творчості.
Надалі розглянемо якісні характеристики бездуховності, її причини та
наслідки. Болгарський дослідник К.Попов, пов’язує бездуховність з такими якостями як претензійність, споживацтво, властолюбство та бюрократизм, схильність до демагогії, бажання з усього мати зиск, метушливість,
заздрість, лукавство, лицемірство, невдячність, неделікатність, кар’єризм,
хабарництво, статева розпуста, недоброзичливість. На думку професора
К. Нешева причина нестачі духовності або ж бездуховність полягає в дефіциті моральної саморефлексії особистості [39]. Академік І.А. Зязюн вважає, що бездуховність виникає від втрати відчуття цінностей, але бездуховність — не просто відсутність духу, а його спотворення [35, c. 40].
За поглядами В.П. Москальця бездуховність пов’язується з конформізмом, пристосовництвом і може процвітати в умовах перевантаження
людини (фізичного, інтелектуального), коли людина «стає жертвою перенапруження й шукає розрядки-релаксації не в тому, що духовно збагачує
— високому мистецтві, філософській, соціально-політичній літературі,
піднесеному спілкуванні з природою, а в тому, що дає забуття — алкоголь,
секс, поп-арт» [52, с. 22].
Узагальнюючи наведене, можемо визначити два діалектичні полюси:
духовність — бездуховність, які описують систему ставлень особистості.
Як видно з дихотомічної моделі духовної детермінації особистості, поданої
на рис. 1.2, протилежними до філософських категорій, притаманних духов27

ності — Краси, Добра та Істини — виступають поняття, характерні для бездуховності, — Потворність, Зло та Неправда.

Рис. 1.2. Дихотомічна модель духовної детермінації особистості

Потворність, Зло та Неправда яскраво зображуються у фольклорних
творах різних народів (казках, міфах, оповіданнях, піснях) та безпосередньо пов’язуються з егоцентризмом негативних героїв. Споконвіків діти
виховувалися на цих образах, що допомагало їм відрізняти добро від зла,
формувати уявлення про світ, цінності та смисли людського життя.
Таким чином егоцентризм, споживацтво, притаманні бездуховності,
утворюють опозицію по відношенню до любові та служіння, що притаманні
духовності. Розгляд особистості в контексті дихотомічної моделі духовної
детермінації актуалізує екзистенційну проблему вибору, який здійснюється повсякчас між полюсами духовності та бездуховності як у внутрішньому світі людини, так і в соціальних проявах у спілкуванні, діяльності та
інших процесах, пролонгованих у часі. Вибір негативної ідентичності (за
Е. Еріксоном) спрямовуватиме особистість у русло бездуховності, тоді як
протилежний вибір у сукупності складових відтворюватиме процес духовного зростання особистості.
Крім понять духовності та бездуховності нерідко вживається термін
«псевдодухвність». Префікс «псевдо» вживається у випадках, коли хтось
або щось видається тим, чим не є насправді. Отже, псевдодуховність — це
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підміна духовного змісту прагнень, спрямованості, мотивів діяльності та
поведінки особистості тим змістом, який проголошується духовним, але
не відповідає насправді орієнтирам Краси, Добра та Істини.
З давніх часів лідери духовних і релігійних громад намагалися навчити
учнів роспізнавати псевдодуховні ідеї, прислухуючись до серця та зважаючи на голос розуму.
Отже поняття духовності, бездуховності та псевдодуховності утворюють діалектичну тріаду, елементи якої перебувають у зв’язку та взаємозалежності. Бездуховність у психологічному розумінні, як і псевдодуховність,
не є повною відсутністю духу, адже дух є умовою людського життя, універсальною енергією Всесвіту (Г.В.Ф. Гегель, В.С. Соловйов). Доцільніше
вести мову про ступінь, потенціал прояву духу у природі людини, що визначає певний рівень духовності.
Здійснений аналіз понять «потенціал» та «духовність» дозволяє конкретизувати основні ознаки духовного потенціалу особистості як у змістовому, так і у функціональному вимірах.
У змістовому вимірі духовний потенціал визначається спрямованістю
особистості на вищі духовні ідеали, цінності та смисли, зокрема, естетичні, гуманістичні, екологічні, пізнавальні, самовдосконалення та самореалізації. За умов релігійності людини духовний потенціал приймає форму
її спрямованості до Бога, до об’єднання власної волі з волею Творця.
У функціональному вимірі духовний потенціал характеризує вищий
ступінь людської самоорганізації, який позначається високим рівнем
свідомості, самосвідомості та вольової саморегуляції особистості. Він є
силою Духа людини і в людині, що зумовлює свідому стійкість, непохитність, рішучість, відданість власному покликанню, життєвій місії.
Духовний потенціал — це сила, енергія, потужність, яка може потребувати умов для прояву або ж перебувати у проявленому стані, що свідчить
про реалізованість потенціалу. Нереалізованість духовного потенціалу має
суттєві відмінності, зокрема, у порівнянні з творчим. Якщо нереалізованість творчого потенціалу призводить до переживання «мук творчості»,
пошуку умов докладання власних творчих здібностей (зміни професії, місця роботи тощо), то нереалізованість духовного потенціалу сприймається
як невдале життя, позбавлене сенсу. Творча криза у загальному вигляді
— це ускладнення у процесі творчості, коли людина не визначилася що писати, малювати, розробляти, загалом — що створювати далі. Духовна криза
актуалізує запитання «хто я насправді?», «для чого далі жити?», «кому потрібне все, що я роблю?»
Самореалізація духовного потенціалу особистості знаходить прояв у
духовній творчості — творчості у внутрішньому світі, яка потребує свідомого самовдосконалення, розвитку потенційних людських можливостей,
завдяки чому здійснюється вплив на оточуючих, на власну долю, на світ
в цілому.
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1.3.

Духовно-особистісний підхід як основа дослідження
духовного потенціалу людини

Побудова методології сучасного дослідження духовного потенціалу особистості потребує визначення основних підходів до вивчення його
предмету. Серед провідних методологічних підходів дослідники найчастіше виокремлюють індивідуально-психологічний підхід, соціологічний підхід, віковий підхід, діяльнісний, системно-психологічний, акмеологічний,
аксіологічний та особистісний підхід, який значною мірою інтегрує наведені підходи, визначає базові аспекти цілісної характеристики особистості та
розглядає психологічну структуру особистості з її ієрархічними зв’язками
між складовими елементами [77].
Разом із цим наведені вище підходи не охоплюють цілком феномени
духовності в поєднанні функціонального та змістового вимірів. Таке поєднання доцільно реалізувати через використання окремого духовно-особистісного підходу. Специфічною ознакою цього підходу є те, що розгляд
феноменів духовного порядку здійснюватиметься невід’ємно від психологічної структури особистості, з усіма притаманними їй внутрішніми процесами.
Природу особистості, рушійні сили її розвитку та співвідношення з біологічним і духовним потенціалом намагалися осягнути філософи та психологи різних країн світу. «Дві речі, — зазначав Кант, — завжди зачаровували й зворушували мене: це зоряне небо над головою й моральний закон
у мені».
Виходячи з філософських поглядів Гегеля, під особистістю слід розуміти Дух, проявлений у системі індивідуальних якостей людини на біологічному, психосоціальному та духовному рівнях її життєдіяльності [21].
На думку В.В. Зеньковського основною ознакою особистості в людині
є самосвідомість. Це джерело невід’ємно пов’язане з духовністю. «Духовне
життя в нас і є джерело самобачення, джерело світла, у променях якого
здійснюється усвідомлення самого себе, — це і є серцевина особистості, завдяки зв’язку з якою і тримається наша особистість у повноті її сил», — вважав учений [33].
У сучасних науково-психологічних дослідженнях поняття особистості
розглядається в контексті таких проявів людини, як «...мотиви її діяльності, індивідуальні біохімічні властивості, соціальні ролі, типи вищої нервової
діяльності, фізична зовнішність, інтереси, ідеали, здібності, афекти, смаки,
особливості національного характеру, світосприйняття, моральність, самосвідомість, продукти творчості, уява, ритуали, світосприйняття в різні історичні епохи, місце в соціальній групі, швидкість реагування, воля, антипатії та симпатії, переживання в критичних ситуаціях, професійні навички та
вміння, вчинки, діяння тощо» [41].
Очевидно, що наведене поєднання рис, якостей та ознак особистості
вимагає певного структурування. Вагомий внесок у розробку проблеми
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створення психологічної структури особистості здійснили В.М. Бехтерєв,
Л.С. Виготський, В.В. Зеньковський, Г.С. Костюк, О.Ш. Кульчицький,
О.Ф. Лазурський, О.М. Леонтьєв, Ф. Леpш, В.Ф. Моpгун, К.К. Платонов,
С.Л. Рубiнштейн та iн. За одиницю психологічного аналізу уявлень про
особистість у вітчизняних теоріях прийнято поняття властивостей особистості. На думку Г.С. Костюка, саме у набутті особистістю різноманітних вершинних властивостей виявляється розвивальний результат того культурного, історичного, філо- та онтогенетичного розвитку особистості, який дає
змогу творчо змінювати якість предметного світу. Незважаючи на різноманітність психологічних властивостей, усі вони мають однакову структуру,
що складається з трьох сторін — змістової, мотиваційної, операційної [42].
Співвідносячи це твердження з проблемою дослідження духовного потенціалу, можемо констатувати, що духовність, в даному разі, має виступати
і як певне функціональне новоутворення, і як змістова складова у процесі
розвитку особистості.
На думку В.В. Рибалки, «В контексті культурно-психологічної концепції особистості та її складової — наукового уявлення про психологічну
структуру особистості — кожна її властивість як «одиниця» має піддаватися аналізу через три виміри: І. Соціально-психолого-індивідуальний (тобто змістовно-психологічний — через функції, стани, процеси, властивості,
що згуртовані у підструктурах спілкування, спрямованості, характеру, самосвідомості, досвіду, інтелекту, психофізіології); ІІ. Діяльнісний (через
структурні компоненти діяльності: потребово-мотиваційний, інформаційно-пізнавальний, цілеутворюючий, операційно-результативний, емоційнопочуттєвий); ІІІ. Генетичний або віковий (що передбачає врахування в часі
рівня становлення властивості від задатків до здібностей). Це означає, що
кожна властивість має аналізуватися і синтезуватися як в собі, так і «поза
себе» за усіма трьома вимірами» [77].
Узагальнюючи теоретичний пошук з цієї проблеми у книзі «Теорії особистості у вітчизняній психології», вчений пропонує авторську модель
особистості, яка включає в себе три наведені вище виміри.
Використання цієї моделі як базової у дослідженні духовного потенціалу особистості дозволяє:
1. Виявляти психологічні механізми розвитку духовного потенціалу
особистості через функції, стани, процеси, властивості, що об’єднані у підструктурах спілкування, спрямованості, характеру, самосвідомості, досвіду, інтелекту, психофізіології.
2. Досліджувати не тільки внутрішньо-психологічні ознаки духовності,
але й зовнішні прояви духовного потенціалу у поведінці, вчинках і діяльності особистості.
3. Виявляти та встановлювати ті чи інші часові орієнтири актуалізації
психологічних механізмів розвитку духовного потенціалу людини.
Якщо, на думку Н.С. Лейтеса, особистісний підхід має ґрунтуватися на
основі синтезу індивідуального та вікового підходу [45], то духовно-осо31

бистісний підхід має, окрім цього, враховувати наукові уявлення про духовність, її смислоутворювальні категорії, процес актуалізації і розвитку
духовного потенціалу особистості. Тобто духовно-особистісний підхід
поєднує змістовий вимір духовності з функціональним. Змістовий вимір
розкривається через включення таких смислоутворювальних філософських категорій як Краса, Добро, Істина, Любов, тоді як функціональний вимір — через актуалізацію вищих психічних функцій особистості
(свідомості, самосвідомості та волі) у процесі розвитку її ідеалів, цінностей і смислів.
Духовно-особистісний підхід доцільно розглядати як сукупність концептуальних уявлень, моделей, принципів і методів, які сприяють більш
об’єктивному розумінню особистості у процесі актуалізації і розвитку духовного потенціалу.
Кожний методологічний підхід розкривається та опосередковується через основоположні принципи, що відображають його сутність. Так, розглядаючи особистість у структурному плані як «систему систем», Г.С. Костюк
тим самим закладав основу для розуміння її складових як пов’язаних та
взаємозалежних компонентів, що опосередковуються принципами цілісності та ієрархічності. Ці ж положення не можуть бути проігноровані при
формулюванні принципів духовно-особистісного підходу. Однак в нашому
випадку означена цілісність є більш широкою, оскільки інтегрує духовну,
особистісну (соціальну) та біологічну (фізичну) природу людини. Принцип
духовно-особистісної інтеграції пов’язаний з такими положеннями:
- духовна, соціальна та біологічна природа людини складають єдину
цілісну систему, центром інтеграції якої виступає особистість з притаманними їй структурою, функціями та процесами;
- перебуваючи у постійному енергетично-інформаційному обміні з
цілісним світом, людина своєю діяльністю перетворює матеріальні
форми енергії у більш досконалі, духовні форми, одухотворяючи
саму себе та навколишній світ;
- еволюційно-історичний поступ людства невід’ємно пов’язаний з
одухотворенням особистості, яке відбувається у її структурі на основі розвитку попередніх базових процесів: морального, інтелектуального, емоційного розвитку тощо.
Принцип ієрархічності (підпорядкування) в контексті духовно-особистісного підходу знаходить відображення у наступних положеннях:
- духовна сфера людини є найбільш пізнім (за часом прояву в онтогенезі), найбільш складним, а тому найбільш цінним особистісним
утворенням відносно інтелекту, емоційно-почуттєвої сфери та психофізіології;
- у процесі духовного розвитку вибудовується «Я-концепція» особистості, упорядковуються мотиви, мислення спрямовується на розв’язання найважливіших проблем буття, досягається гармонійне співвідношення фізичної, емоційно-почуттєвої та інтелектуальної сфер;
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-

гармонійний розвиток інтелектуальної, емоційно-почуттєвої і фізичної сфер особистості складає сприятливе підґрунтя для розвитку її
духовного потенціалу.
Важливим для дослідження духовного потенціалу особистості є також
принцип ціннісно-смислової детермінації. Його розкриття актуалізує такі
положення:
- психологічний зміст ідеалів, цінностей і смислів скеровує особистісні функції і процеси, надає їм узгодженості, детермінує особистісну спрямованість. Невпорядкованість або втрата життєвих
цінностей і смислів позбавляє людське життя сенсу, зводячи до
природного рівня;
- ціннісно-смислова саморегуляція виступає основою для вольової та
емоційної саморегуляції особистості;
- поведінка, вчинки та діяльність особистості мають вивчатися у безпосередньому зв’язку з їх ціннісно-смисловою детермінацією, особливостями актуалізації, розвитку та реалізації духовного потенціалу.
Реалізація духовно-особистісного підходу на методичному рівні має
втілюватися у розробку методичних засобів та створення спеціального
психодіагностичного інструментарію, спрямованого на вивчення духовного потенціалу особистості. Надалі ж для виявлення показників, на яких має
ґрунтуватися психологічна діагностика, нам необхідно розкрити особливості прояву духовного потенціалу в емоційній та інтелектуальній сферах
особистості, в її мотивації та свідомості в цілому.

1.4.

Емоції і почуття особистості з високим духовним потенціалом

Зважаючи на цілісність людини, взаємозв’язок її духовного, соціального та біологічного «Я», духовний потенціал не може не впливати на особливості емоційно-почуттєвої сфери. Як саме здійснюється цей вплив? Чи
має бути людина з високим духовним потенціалом емоційно стриманою,
байдужою, із «залізними нервами» чи, навпаки, чутливою, беззахисною по
відношенню до жорстокого світу?
Для знаходження відповідей на ці запитання спочатку слід звернутися
до традиційних поглядів на природу емоцій і почуттів, важлива роль яких
підкреслювалася як стародавніми мислителями (Геракліт, Марк Аврелій,
Платон, Піфагор та ін.), так і сучасними філософами, психологами та педагогами (У. Джеймс, К. Ізард, В.П. Зінченко, І.А. Зязюн, В.А. Татенко та
ін.). Позитивні емоції радості, щастя, а також і негативні (образа, гнів) в усі
часи ставали предметом вивчення людини в її цілісності.
Найдавніші настанови щодо керування емоціями та почуттями знаходимо у Патанджалі. Стародавній філософ, лікар, просвітник і засновник
всесвітньо відомої йогічної школи вважав, що людина має прагнути до
33

культивування трьох основних емоційних станів: радості, співчуття та доброзичливості. Їх утримання є найсприятливішим для розвитку духовного
потенціалу людини та виконання нею своєї духовної місії [51].
Чимало стародавніх мислителів вважали, що радість має залежати від
зовнішніх факторів, ототожнювали цінність почуттів з цінністю людського життя. «Я побачив, що немає більше блага, ніж радіти своїм справам»,
— каже мудрий цар Соломон [98, с. 101].
«В одному шукай радості та заспокоєння: в тому, щоб від однієї загальнокорисної справи переходити до іншої» — підтримує цю думку Марк
Аврелій [49, с. 43].
Інші ж вважали цінним уміння самостійно підтримувати свій позитивний стан. «Радійте!» — дає останню настанову своїм послідовникам Іісус
Христос [12]. «Завжди спирайся на щасливий стан розуму», — радить буддійська настанова.
Однак, зовсім нелегко утримувати позитивні емоції тривалий час.
«Зроблена справа радує, але не задовольняє. Завжди здається, що потрібно
було зробити більше», — неначе крізь віки дискутує Л.М. Толстой та підтримує цінність позитивних почуттів: «Життя повинно і може бути нескінченою радістю» [106, с. 186].
У стародавній філософській літературі знаходимо чимало порад щодо
керування своїми емоційними станами:
«Не женися за щастям: воно завжди знаходиться в тобі самому», — попереджає Піфагор [97, с. 186].
«Найкращий спосіб захиститися від образи — не наслідувати того, хто
ображає», — радить Марк Аврелій [49, с. 43].
«З гнівом боротися важко: за все, що він хоче, платиш життям», — застерігає Геракліт Ефесський [97, с. 58].
Здавалося б, за багато століть, протягом яких людство вивчає власний
емоційний світ, воно мало б досягнути певної емоційної досконалості, однак сучасна людина й досі залишається нерідко безпорадною перед хвилями емоцій, почуттів і настроїв.
Серед дослідників емоцій, мабуть, найвагоміший внесок у вивчення
цієї проблематики здійснив американський психолог К. Ізард. У своїй
фундаментальній праці «Психологія емоцій» вчений відзначав, що існують два підходи до визначення місця та ролі емоцій у природі людини.
Прихильники першого вважають, що смислом людського існування має
бути пізнавально-інтелектуальна діяльність, а отже освіта має бути спрямована на знайомство дитини з фактами, оволодіння теоріями, процес накопичення інформацією.
Інші вчені схильні відносити людину до істот емоційних або ж емоційно-соціальних. На їх думку смисл нашого існування має афективну, емоційну природу: ми оточуємо себе тими людьми та речами, до яких маємо
емоційну прихильність. З цієї точки зору навчання через переживання не
менш, а можливо, більш важливе, ніж накопичення інформації [38, с. 16].
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За сучасними психологічними уявленнями емоції — «це особливий клас
психічних процесів і станів (людини, тварин), пов’язаних з інстинктами,
потребами, мотивами та відображаючих у формі безпосереднього переживання (задоволення, радості, страху та ін.) значущі діючі на індивіда явища
та ситуації для забезпечення його життєдіяльності. Емоції слугують одним
із головних механізмів внутрішньої регуляції психічної діяльності та поведінки, які спрямовані на задоволення актуальних потреб» [14, с. 760].
За визначенням, поданим Г.С. Костюком, емоції і почуття розглядають
як «різноманітні переживання людини, в яких відображається хід її життєвих взаємовідношень із зовнішнім світом і іншими людьми» [64, с. 334].
Почуття вважають вищим продуктом розвитку емоцій. Так, короткочасна емоція подиву може трансформуватися у почуття зацікавленості, а
надалі — у стійкий інтерес; прихильність — у закоханість, а закоханість — у
шалене кохання. Емоції людини можуть бути як усвідомленими, так і неусвідомленими і конфлікт між ними, як правило, є причиною неврозів.
За впливом на сприйняття емоції розподіляють на позитивні та негативні. За впливом на організм їх класифікують як стенічні, що підвищують
активність, енергію, збільшують глибину дихання, сприяють оздоровленню, а також астенічні, які пригнічують людину. При цьому слід зважати
на те, що одна й та ж сама емоція може для однієї людини бути стенічною,
а для іншої — астенічною. Наприклад, страх може одну людину пригнічувати, позбавляти активності, а іншу — активізувати до дій, додавати їй бажаних «гострих» вражень. Як наслідок, для певних людей фільми жахів є
неприйнятними, а іншим — приносять задоволення.
До того ж емоції розрізняються за модальністю (якістю), зокрема, за
знаком, за інтенсивністю, тривалістю, глибиною, генетичним походженням,
складністю, умовами впливу, виконуваними функціями, за рівнями прояву
в будові психічного (вищі-нижчі), за психічними процесами, з якими вони
пов’язані, потребами (інстинктами), за предметним змістом і спрямованістю на себе та інших, на минуле, сьогодення і майбутнє, за особливостями
їх вираження тощо.
Аналіз сучасної філософської та психологічної літератури свідчить, що,
незважаючи на різноманіття класифікацій, емоційно-почуттєва сфера людини розглядається переважно абстрактно, поза своїм змістовим наповненням. Як наслідок, на прохання назвати відомі емоції і почуття більшість
опитаних обмежується 10-20 назвами. Однак внутрішній світ особистості,
її почуття та емоції є надзвичайно різноманітними. Вивчення емоційнопочуттєвих станів, притаманних особистості з високим духовним потенціалом, потребує не тільки абстрактних узагальнень, але й конкретики. Це
зумовило здійснити розробку переліку емоційно-почуттєвих станів особистості, що включає 300 найменувань (таблиця 1.2).
До переліку увійшли найбільш відомі назви характеристик, що описують афективну сферу особистості, до яких можна вживати слово «емоція»,
«почуття», «особистісний стан». Цікаво, що в російській та англійській мо35

вах вживаються назви приблизно тієї ж кількості афективних станів, що
свідчить про відносну універсальність переліку.
Суттєвою проблемою у процесі складання переліку стала невідповідність існуючих у певному мовному обігу термінів для їх позначення. Ця
невідповідність, нерідко, призводить до мовних парадоксів.
Наприклад, стани розгубленості, збентеження та зніяковілості російською мовою перекладаються одним словом «растерянность». Натомість
українське слово «образа» означає російською і «обида», і «оскорбление».
Деякі емоційно-почуттєві стани, виражені однією мовою, не мають аналогічного вербального виразу іншою, наприклад російське «потерянность»
ніяк не можна замінити українським словом «загубленість». Терміни
«зосередженість» і «сконцентрованість» в деяких випадках ідентичні, а в
деяких вживаються як відмінні. «Відданість» і «самовідданість» можуть
набувати різних відтінків залежно від значення.
Неоднозначним є також розподіл на почуття та особистісні якості,
риси характеру. Особистісні якості є більш сталими, стабільними
характеристиками, які зумовлюють схожі реакції у типових ситуаціях, тоді
як емоції, настрій, почуття мають часові обмеження. Особистісна якість
може зумовлювати одну й ту саму емоційну реакцію, однак і повторювання
певної емоційної реакції впливає на формування відповідної особистісної
якості. Так, почуття вдячності може бути ситуативним, у зв’язку з певною
ситуацією, а може бути рисою особистості, про яку кажуть: «вдячна
людина». Отже, тривалість прояву певного емоційно-почуттєвого стану
накладає відбиток на загальну характеристику особистості. З одного боку,
характер визначає емоції та почуття, а з іншого — тривалі стани, зумовлені
різними життєвими обставинами особистості, змінюють її характер.
Як правило, спочатку з’являється короткочасна емоція, надалі у разі
неконтрольованості вона може посилитися, перетворитися у певний
настрій, а згодом — у глибинне почуття.
Таблиця 1.2
Перелік емоційно-почуттєвих станів особистості

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Агресивність
Азарт
Активність
Апатія
Апломб
Афект
Безпека
Безтурботність
Бадьорість
Байдужість
Безжалісність
Беззахисність
Безнадія

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Безпечність
Безпомічність
Безпорадність
Безсилля
Безумство
Біль
Благоговіння
Благодатність
Благополуччя
Близькість
Боязнь
Буденність
Вагання

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Вдячність
Великодушність
Велич
Веселощі
Відвага
Відвертість
Відданість
Відкритість
Відповідальність
Відраза
Відстороненість
Відчай
Відчайдушність

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Відчуженість
Віра
Винятковість
Виснаженість
Влада
Вознесеність
Ворожість
Впевненість
Вразливість
Врівноваженість
Втіха
Втрата
Гармонія
Героїзм
Гидливість
Гідність
Гіркота
Гнів
Голод
Гонор
Гордість
Горе
Грайливість
Гумор
Депресія
Дисгармонія
Дисонанс
Доброзичливість
Доброта
Довершеність
Довіра
Досада
Дружба
Ейфорія
Екзальтованість
Екстаз
Енергійність
Ентузіазм
Єдність
Єхидство
Жорстокість
Жага
Жалість
Жалоба

84. Жаль
85. Жах
86. Журба
87. Завзятість
88. Загроза
89. Задоволеність
90. Задушевність
91. Зайнятість
92. Заздрість
93. Закоханість
94. Занепокоєння
95. Заклопотаність
96. Залежність
97. Замішання
98. Замріяність
99. Засмучення
100. Засудження
101. Захват
102. Захищеність
103. Захоплення
104. Заціпеніння
105. Зацікавленість
106. Зачарованість
107. Збентеження
108. Збудження
109. Зверхність
110. Звитяга
111. Здивування
112. Зібраність
113. Злагода
114. Злість
115. Зловтіха
116. Значущість
117. Зневага
118. Зневіра
119. Зніяковілість
120. Зосередженість
121. Зухвалість
122. Інсайт
123. Інтерес
124. Іронія
125. Краса
126. Кураж
127. Лагідність

128. Лінь
129. Лукавство
130. Любов
131. Лють
132. Меншовартість
133. Міра
134. Милування
135. Милосердя
136. Миролюбність
137. Надія
138. Напруження
139. Наполегливість
140. Насолода
141. Настороженість
142. Натхнення
143. Небезпека
144. Невинність
145. Незворушність
146. Невдоволення
147. Невизначеність
148. Невпевненість
149. Недовіра
150. Незавершеність
151. Незадоволеність
152. Незручність
153. Ненависть
154. Необхідність
155. Неповноцінність
156. Непотрібність
157. Непримиренність
158. Неприязнь
159. Несамовитість
160. Неспокій
161. Несправедливість
162. Нетерпіння
163. Неуважність
164. Нехтування
165. Ніжність
166. Нірвана
167. Ніяковість
168. Низькість
169. Ностальгія
170. Нудьга
171. Обережність
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172. Обов’язок
173. Обожнення
174. Образа
175. Обурення
176. Огида
177. Окрилення
178. Опіка
179. Острах
180. Осяяння
181. Очікування
182. Ошелешеність
183. Пасивність
184. Патріотизм
185. Перевага
186. Передчуття
187. Переляк
188. Печаль
189. Пафос
190. Пиха
191. Піднесення
192. Підозра
193. Підтримка
194. Плаксивість
195. Побоювання
196. Повага
197. Повинність
198. Подив
199. Покірність
200. Поміркованість
201. Помста
202. Потворність
203. Похмурість
204. Почесті
205. Правота
206. Презирство
207. Привілейованість
208. Привітність
209. Прив’язаність
210. Пригніченість
211. Приголомшеність
212. Прикрість
213. Приналежність
214. Приниження
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215. Пристрасть
216. Приреченість
217. Прихильність
218. Причетність
219. Приязнь
220. Пробудження
221. Провина
222. Прозріння
223. Просвітлення
224. Прострація
225. Протиріччя
226. Пустота
227. Радість
228. Ревнощі
229. Розбрат
230. Розгубленість
231. Роздратування
232. Розкаяння
233. Розкутість
234. Розпач
235. Розрада
236. Розчарування
237. Розчинення
238. Розчулення
239. Самовідданість
240. Самовдоволення
241. Самовпевненість
242. Самозакоханість
243. Самозвеличення
244. Самотність
245. Сарказм
246. Свобода
247. Святковість
248. Сердечність
249. Симпатія
250. Скорбота
251. Сконцентрованість
252. Слабкість
253. Слава
254. Смак
255. Сміх
256. Смиренність
257. Смуток

258. Сором
259. Спантеличення
260. Співчуття
261. Співзвучність
262. Сподівання
263. Спокій
264. Спорідненість
265. Справедливість
266. Спрага
267. Сприйнятливість
268. Спустошеність
269. Сп’яніння
270. Стабільність
271. Стомленість
272. Страждання
273. Страх
274. Стурбованість
275. Суєта
276. Сум
277. Сумнів
278. Сум’яття
279. Суперництво
280. Супротив
281. Схвильованість
282. Такт
283. Теплота
284. Тривога
285. Туга
286. Турбота
287. Умиротворення
288. Унікальність
289. Упередженість
290. Урочистість
291. Хвилювання
292. Холодність
293. Царственість
294. Цікавість
295. Цінність
296. Цинізм
297. Честь
298. Шаленість
299. Шок
300. Щастя

Так, встаючи рано вранці з невдоволенням, людина може пронести цей
стан до кінця дня. Або ж, одна згадка про кохану людину може принести емоцію радості, ніжні почуття та підвищити настрій на тривалий час. Зважаючи
на це, легше керувати емоційним станом на початку його виникнення, ніж
потім, коли цей процес набуває сили та інтенсивності.
Відмінності прояву афекту, емоції, почуття та настрою залежно від їх
спрямованості та тривалості відображені графічно на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Часові характеристики перебігу емоційно-почуттєвих станів особистості

Слід визнати, що емоції не підкоряються формальній логіці: їх перебіг
нерідко носить спонтанний, важко передбачуваний характер. Разом із цим,
незнання людиною власного внутрішнього світу є причиною нездатності
керування емоційно-почуттєвими станами та невміння передавати свої
емоційні стани іншим, створювати та підтримувати певну емоційну атмосферу в сім’ї, колективі.
Як видно з таблиці 1.2, емоційно-почуттєвий світ людини є надзвичайно багатим, однак у повсякденному житті більшість проявляє лише незначну кількість емоцій і почуттів. Упродовж еволюції людські емоції і почуття
набули різноманітності та забарвлення, що значно відрізняє нас від усього тваринного світу. Саме людині належить здатність керувати власними
емоційно-почуттєвими станами, яка є в основі культури взаємодії та спілкування.
Досвід психологічного консультування клієнтів показує, що кожна
людина має певний набір емоцій і почуттів, перебіг яких здійснюється за
конкретною траєкторією. Так, для однієї людини притаманні переважно
стенічні емоції і почуття радості, піднесеності, оптимізму, тоді як для іншої
домінантними є розгубленість, невпевненість, сумніви. Траєкторія емоційного реагування також є індивідуальною: одна людина у складній ситуації
впадає у розпач, інша — реагує агресивно або ж стримано. Тип реагування
залежить не тільки від темпераменту, але й від рівня розвитку рефлексії,
ступеня усвідомлення власних станів.
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Розглядаючи особливості емоційно-почуттєвої сфери людини з високим духовним потенціалом, скористаємося духовно-особистісним підходом, беручи до уваги функціональний та змістовий виміри.
Зокрема, оскільки у змістовому вимірі основними смислоутворювальними категоріями духовного розвитку є Краса, Добро, Істина та Любов, виокремимо з переліку емоційно-почуттєвих станів людини ті, переважання
яких свідчитиме про актуалізованість або ж неактуалізованість духовного
потенціалу особистості. При цьому розподілимо їх на позитивні та негативні.
Зокрема, до естетичних емоцій і почуттів можна віднести пов’язані
зі сприйняттям краси, співзвучності, гармонійності, довершеності.
Естетичні емоційно-почуттєві стани особистості:
Благоговіння
Велич
Вознесеність
Гармонія
Довершеність
Захват
Захоплення
Краса
Милування
Насолода

Позитивні
Натхнення
Обожнення
Окрилення
Піднесення
Святковість
Смак
Співзвучність
Сприйнятливість
Такт
Урочистість

Буденність
Відраза
Гидливість
Дисгармонія
Дисонанс
Низькість
Огида

Негативні
Потворність
Спустошеність
Страждання
Упередженість
Цинізм

До гуманістичних, моральних емоцій і почуттів віднесемо ті, які пов’язані з совістю, піднесенням або приниженням особистості, які виражаютьпевне ставлення до неї.
Морально-гуманістичні емоційно-почуттєві стани особистості:
Позитивні
Обожнення
Вдячність
Патріотизм
Великодушність
Підтримка
Самовідданість
Почесті
Відповідальність
Привітність
Гідність
Слава
Доброзичливість
Смиренність
Доброта
Співчуття
Єдність
Справедливість
Жалість
Турбота
Милосердя
Умиротворення
Невинність
Честь
Обов’язок

Байдужість
Безжалісність
Жорстокість
Заздрість
Зверхність
Зловтіха
Зневага
Зніяковілість
Зневіра
Лукавство
Неприязнь
Нехтування

Негативні
Ніяковість
Пиха
Презирство
Приниження
Провина
Розкаяння
Сором
Упередженість
Холодність

До інтелектуальних емоцій і почуттів можна віднести ті, які найбільш
тісно пов’язані з процесами сприйняття, уваги, мислення, пам’яті та уяви.
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Інтелектуальні емоційно-почуттєві стани особистості:
Позитивні
Осяяння
Впевненість
Передчуття
Гумор
Подив
Зайнятість
Поміркованість
Зацікавленість
Прозріння
Здивування
Просвітлення
Зосередженість
Сконцентрованість
Ентузіазм
Цікавість
Інсайт
Інтерес

Негативні
Нудьга
Апатія
Підозрілість
Байдужість
Приреченість
Безпорадність
Розгубленість
Відчай
Розчарування
Жаль
Сарказм
Заклопотаність
Смуток
Замішання
Стурбованість
Невпевненість
Сумнів
Неуважність

До інтимо-особистісних емоцій і почуттів можна віднести ті, які супроводжують найбільш близькі стосунки між людьми.
Інтимно-особистісні емоційно-почуттєві стани:
Близькість
Відданість
Довіра
Дружба
Закоханість
Лагідність
Любов
Ніжність

Позитивні
Повага
Привітність
Прив’язаність
Прихильність
Симпатія
Турбота
Щастя

Негативні
Помста
Засудження
Приниження
Лють
Пристрасть
Незворушність
Ревнощі
Недовіра
Роздратування
Ненависть
Самотність
Ніжність
Суперництво
Обурення
Образа

Цікавою закономірністю у процесі духовного розвитку є те, що інтимно-особистісні емоції і почуття поступово розширюють межі, переносяться
на інших — на людство, природу, світ, у разі релігійної свідомості — стають
характерними при спілкуванні з Богом. Так, любов до єдиної найближчої
людини може розширитися і перетворитися на любов до людства, всіх живих істот, краси нашої планети і т. п.
Резонанс, утворений позитивними естетичними, морально-гуманістичними, інтелектуальними та інтимно-особистісними станами може призвести до виникнення трансперсональних переживань, які найчастіше наводяться в містичній, релігійній літературі. У психологічній парадигмі такі
стани описуються як «океанічне почуття» (З. Фрейд), «піковий досвід»
(А. Маслоу), «стан розчиненості», «всеєдності» (В.С. Соловйов), «пробудження», «просвітлення» тощо. Розглянемо психологічний зміст наведених станів детальніше.
Під океанічним почуттям З. Фрейд розумів момент переживання повного злиття з природою, Всесвітом — єднання, що стирає всі можливі відмінності між «Я» і рештою світу. Цей термін вказує на переживання людиною своєї співпричетності до цілого як відношення однієї краплини до
усього океану. Океанічне почуття може бути раптовим, як осяяння, іноді
може повторюватися, але в будь-якому випадку завдяки силі, інтенсивності та глибині не забувається.
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Піковим (вершинним) досвідом А. Маслоу називав переживання,
які знаходяться на межі людських можливостей, людського сприйняття.
Вчений довів, що спонтанні пікові переживання часто були корисними
для людей, які згодом виявляли виразну тенденцію до самореалізації або
самоактуалізації. Для ілюстрації доцільно навести відомі приклади переживання клінічної смерті, особливо випадки, коли пацієнти бачили своє
тіло осторонь, отримували інформацію, яка потім виявлялася достовірною.
Емоційне потрясіння, яке людина переживала на межі смерті, було настільки потужним, що надалі змінювало все її життя.
Стан розчиненості, всеєдності розглядається як наслідок втрати свого
егоцентричного «я», яке весь час фокусує увагу особистості на дефіцитарних потребах, не дозволяючи відчувати, переживати та усвідомлювати єдність усіх процесів та всіх істот у Всесвіті (у християнстві — «нехай буде
воля не моя, а Твоя»). Замість буденних переживань з’являються переживання, пов’язані з активністю «Я» духовного — невимовне відчуття любові,
синівської покори Духу Божому (Г.С. Сковорода).
У різних містичних традиціях ідея духовної єдності усіх живих істот у
Всесвіті висловлювалася з використанням тих чи інших термінів, аналогій.
Так, Патанджалі зазначає: «Хоча діяльність різних свідомостей відрізняється, вони усі керуються однією першопочатковою свідомістю. Там, де є
відмінність інтересів, один інтелект керує багатьма інтелектами. Свідомість
єдина, але генерує різноманітні множинні форми» [51, с. 44].
До вищих духовних переживань також слід віднести пробудженість і
просвітлення. Пробудженість свідчить про те, що вища духовна природа,
яка перебувала лише в потенційному стані, набуває актуалізації, духовна
свідомість «пробуджується від сну», людина усвідомлює нову життєву реальність, у якій дефіцитарні потреби відступають на другий план, а буденні
почуття поступаються більш високим. У будь-яких явищах, у повсякденності вона сприймає вищу доцільність, причинно-наслідкові зв’язки. Це й
зумовлює її свідомий інтерес до життя, здатність бути «тут і тепер».
Просвітлення можна розуміти як стан, що супроводжується переходом
від «темряви обмеженості», низьких бажань і думок до ясного, необмеженого егоцентризмом сприйняття та споглядання реальності життя, досягнення вищої мудрості, безпосереднього отримання знань від свого духовного
«Я». У різних традиціях просвітлену людину малюють з німбом над чолом
або ж навколо усього тіла, що свідчить про ментальну та емоційну чистоту,
духовну силу, досконалість. Живучи в умовах існуючого соціуму, просвітлена людина вимушена підтримувати подвійну увагу — не втрачати зв’язок
із власним духовним «Я» та водночас брати участь у тих видах соціальної
діяльності, які не суперечать її духовним принципам («Кесарю — кесареве,
а Богу — Боже»). Як зазначає Патанджалі, внутрішнє та зовнішнє очищення призводять до ментального задоволення, концентрації свідомості, гарного настрою, контролю органів відчуттів та здатності самоспостереження.
Стан просвітлення характеризується веселим настроєм Духу, перемогою
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над чуттєвістю, здатністю до самопізнання та баченням свого справжнього
«Я». Внаслідок задоволеності стає можливим досягнення вищого щастя,
яке не підвладне зовнішнім змінам [51, c. 25].
Таким чином у змістовому вимірі особистість з високим духовним потенціалом переживає як звичайні людські почуття та емоції, так і специфічні
трансперсональні стани.
Стосовно функціонального виміру, особистість з високим духовним
потенціалом відрізняє не тільки широкий спектр позитивних емоцій, але
й емоційна стійкість, яка досягається постійною вольовою практикою.
На відміну від особистості, яка живе переважно зовнішнім світом, людина
з високим духовним потенціалом має розвинені вищі психічні функції, що
керують особистісними процесами, забезпечують можливість здійснювати
саморегуляцію емоцій і почуттів — їх інтенсивності, сили, спрямованості.

1.5.

Інтелект і мотивація особистості з високим духовним
потенціалом

Оскільки всі психічні процеси у внутрішньому світі людини є взаємозумовленими, специфічні емоційно-почуттєві стани, розглянуті в попередньому розділі, пов’язані з особливостями інтелектуальної активності особистості, мотивами та потребами, які цю активність спонукають.
Взаємозв’язок психічних процесів символічно зображений у давньоіндійській Бхагавад-гіті, де «душа подібна подорожуючому, якого несе колісниця матеріального тіла; інтелект — кучерові, розум — віжкам, а почуття
— коням. Так душа насолоджується або страждає, оскільки зв’язана з розумом та почуттями» [17].
Неоднозначно вирішується питання про первинність впливу інтелекту на почуття та почуттів на інтелект. Так, один негативний спогад, думка може вмить затьмарити піднесений настрій людини, тоді як і негативне
почуття (відраза, або ненависть) може швидко призвести до відповідних
асоціативних думок. «Подібно до того, як човен відносить сильним вітром,
так і одне єдине почуття, що оволодіває людиною, здатне віднести геть її
розум» [17, с. 159].
У сучасних психологічних концепціях інтелект розглядається як відносно стійка структура розумових здібностей індивіда, система розумових
операцій, серед яких — сприйняття, увага, мислення, пам’ять, уява [66; 67].
Звичайно, високий духовний потенціал особистості накладає відбиток на
всі наведені інтелектуальні процеси. Зокрема, аналіз життєвих шляхів духовних подвижників дає підстави вважати, що характерною для них є увага, особливий інтерес до духовних знань, накопичених людством, пошук
сакрального смислу, який, зокрема, зумовив 22-річну подорож Піфагора до
Єгипту, де він навчався в храмах мистецтву та наукам [136].
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Характерною особливістю, що слід віднести до інтелектуальної діяльності є також подвійна увага, спрямована як на зовнішній, так і на власний внутрішній світ, власні духовні потреби. Ця подвійна спрямованість
уваги є результатом духовних практик — зосередження, медитацій, споглядання та ін. Досягнення такого медитативного стану спочатку потребує постійних свідомих зусиль, тоді як надалі стає звичним і невимушеним.
Спрямованість особистості з високим духовним потенціалом на самовдосконалення, духовну самореалізацію та загальне добро надає її мисленню особливої стратегічності, орієнтованості на людство. Пам’ятання
про головні пріоритети життя призводить до більшої емоційної врівноваженості, пов’язаної з філософським світосприйняттям.
Чим вищим є рівень духовного розвитку особистості, тим легше вона
поєднує різні світоглядні позиції, відокремлює спільне у різних релігійних
вченнях і наукових концепціях, оскільки бачить єдину Істину під різними
кутами зору, володіє та розвиває поліфонічне мислення, прагне до синтезу
науки, мистецтва і релігії.
Духовне самовдосконалення особистості потребує й упорядкування
її пам’яті. У численних життєписах духовних подвижників ми можемо
віднайти пригадані ними детальні події дитинства, чимало прикладів з
різних періодів життя, про які вони розповідають, даючи настанови учням. Характерною є також вибірковість пам’яті, здатність особистості
пам’ятати про Добро та ігнорувати зло (образи, приниження, знущання),
яке люди спричинили навмисне або ж несвідомо. Так, Порфирій Іванов,
провівши значну частину свого життя в тюрмах і психіатричних лікарнях,
у своїх настановах просить послідовників: «Вір людям і люби їх…»
Особлива відповідальність не тільки за вчинки та діяльність, але й за
думки, зумовлює прагнення особистості з високим духовним потенціалом до генерування в уяві переважно позитивних образів і думок (Краси,
Добра, Істини, Любові). Нерідко в життєописах святих ми також зустрічаємо інформацію про видіння, пророцькі передбачення майбутнього, що
виникають під час входження особистості в трансові стани, переживання
емоційного піднесення, потрясіння.
Так, Сергій Радонежський незадовго до смерті під час Різдвяного посту,
коли всі учні спали, гаряче молився перед іконою Божої Матері. Поряд з
ним був його учень Михей. Раптово Сергій підхопився та поспішив у сіни.
Михей пішов за ним. Там, згори на Сергія зглянулося сліпуче світло, і він
побачив образ святої Марії. Не в змозі витримати цього видіння, Сергій
упав на землю. Пречиста діва доторкнулася до нього і сказала: «Не бійся,
обранець мій. Почута молитва твоя, не засмучуйся про учнів та громаду
твою, бо віднині всього в ній буде удосталь. І за життя твоє, і після смерті
невідступна буду Я від Обителі твоєї». Сказавши це, Пречиста стала невидима. Деякий час приголомшений Сергій не міг рушити з місця. Нарешті,
він обернувся і побачив Михея, який лежав на підлозі без свідомості.
Опритомнівши, Михей став запитувати: «Що означає це дивне видіння, бо
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душа моя ледве не попрощалася з тілом?!» Але Сергій ще сам не міг говорити. Лише потім вони зібрали учнів і поділилися своєю радістю.
Учні здійснили вдячну молитву і в захваті розійшлися по келіях, а
Сергій всю ніч, що залишилася, розмірковував про майбутнє і передбачав
багато подій. За півроку до смерті в 1392 р. він повідомив учнів про свій
відхід і призначив наступника [34].
Слід зазначити, що видіння, пророцтва, передбачення майбутнього та
незвичайні здібності не вважаються самоцінністю та метою духовного розвитку. В історії людства паранормальні здібності нерідко виникали внаслідок різноманітних емоційних потрясінь та фізичних пошкоджень (удари
блискавкою, катастрофи, клінічна смерть тощо). Саме тому чимало духовних подвижників забороняли учням розповідати про бачені ними незвичайні події і можливості.
Взагалі, в багатьох світових духовних традиціях чільне місце відводилося не тільки впорядкуванню емоцій і мислення, але й мовленню. Чимало
особистостей з високим духовним потенціалом перебували в мовчанні, за
допомогою свідомої вольової саморегуляції приборкували пустослів’я.
Важливим є питання про співвідношення духовної досконалості та посиленого розвитку інтелекту. Звичайно, людина, яка не прагне до знань,
Істини, не докладає зусиль до розвитку мислення — не розвивається як особистість, що унеможливлює зростання духовного потенціалу. Разом із цим,
як свідчать результати теоретичних і експериментальних досліджень, безконтрольний інтелектуальний розвиток також не призводить до розвитку
духовного потенціалу особистості. Нерідко накопичення знань та надмірна
інтелектуалізація стають на заваді людяності та моральності, призводять
до зневаги, зверхності відносно інших, презирства, пихатості. Так само негативно діє багатство на людину, яка стає «деформованою» його спокусами та можливостями, більшими, ніж у інших. Порівняння себе з іншими
стає інтелектуальною хворобою та причиною розбрату людства протягом
усієї його історії — від Каїна і Авеля — до сьогодні, коли батьки ставлять у
приклад своїй дитині іншу, на їх погляд «більш талановиту». Сприятливою
психологічною умовою розвитку духовного потенціалу є гармонійність,
узгодженість інтелектуальної та емоційної активності, підпорядкованість
цих процесів свідомості особистості.
Спрямованість мислення людини зумовлюється особистісними потребами, бажаннями та мотивами. Не кожна особистість має бажання пізнавати та вдосконалювати себе, розкривати, реалізовувати та збагачувати свій
духовний потенціал. Як у біблійській притчі про таланти, людина за час
свого життя може примножити те, що отримала від народження, а може
знехтувати такою можливістю. Високосвідома людина керує своїми бажаннями та потягами, тоді як людина з низьким рівнем свідомості підкоряється їх владі. Що саме спонукає особистість залишити спокій, відректися
від буденності та наповнити своє життя смислами та цінностями вищого
порядку? Що мотивує її на реалізацію та розвиток духовного потенціалу?
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Для відповіді на це запитання слід звернутися до найбільш усталених теорій мотивації особистості.
Однією з найвідоміших зарубіжних психологічних концепцій, що описує витоки людської поведінки, є теорія мотивації А. Маслоу. Згідно з цією
ієрархічною концепцією вищі потреби можуть спрямовувати поведінку індивіда лише у тій мірі, в якій задоволені більш низькі потреби. До складу
цих потреб вчений включав потреби фізіологічні, потреби у безпеці, у любові та приналежності до людської спільноти, в оцінці та повазі, а також потреби самоактуалізації (реалізації потенцій, здібностей і талантів людини).
Незадоволені потреби призводять до психічних розладів, неврозів.
Слід визнати, що ця частина теорії мотивації А. Маслоу широко використовується не тільки у психологічних дослідженнях, але й у галузях економіки, менеджменту, правознавства, управління персоналом, що свідчить
про її достатню універсальність, спроможність пояснити мотиви поведінки
значної кількості людей. Разом із цим, твердження, що вершинною потребою особистості є потреба у самоактуалізації видається дещо сумнівним.
До його заперечення, зокрема, призводить розуміння людської історії не
тільки як історії безперервних війн та політичних маніпуляцій, але й як
процесу розвитку самої людини, її удосконалення та духовного зростання.
Саме цей аспект історії, на жаль, найменшою мірою висвітлений у шкільних підручниках. Якщо ж поставити запитання про найвищі досягнення
людства, то, безперечно, відповідь має містити саме те, що підносить людину над усім тваринним світом планети — людяність, духовність, які мають
стати основним предметом психологічного пізнання.
У своїх більш пізніх працях А. Маслоу розподіляв психологію на 2 види:
дефіцитарну та буттєву. Дефіцитарна психологія зосереджує увагу на вивченні поведінки, метою якої є задоволення природних потреб людини
(голод, біль, страх). Буттєва психологія, навпаки, вивчає метамотивацію,
поведінку людини та її переживання на стадії найвищої усвідомленості.
Буттєві цінності — істина, доброта, краса, цілісність, дихотомічна трансцендентність, досконалість, справедливість, описані А. Маслоу, ідентичні
цінностям духовним [49]. Важливим показником особистісного зростання
вчений вважав буттєву любов — любов до сутності іншої людини, її життя, любов, яка не прагне до володіння своїм предметом, а цінує найкраще,
що є в іншій людині. Буттєва любов викликає вершинні переживання, її
описують тими ж піднесеними словами, які використовують при описах
глибинних релігійних переживань.
Розгляд духовного аспекту людської історії спрямовує нашу увагу до
взірців зовсім не стандартної поведінки та мотивації, яка не є типовою для
більшості [61]. В чому ж психологічні витоки цієї поведінки? Узагальнені
результати дослідження життєвих шляхів духовних подвижників в історії людства дозволяють стверджувати, що мотиви їх поведінки виходять
за межі біологічних інстинктів і соціальних орієнтирів, притаманних більшості. В основі мотивації особистості з високим духовним потенціалом
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є мотиви духовного самовдосконалення (відтворення прекрасного та досконалого у собі), служіння (допомоги потребуючим, примноження добра), мудрості (пошук і примноження істини), праведності (дотримання
духовних принципів, відтворення гармонії у власному житті) та святості
(прийняття та виконання духовної місії, духовне подвижництво) (рис. 1.4).
Розглянемо ці мотиви детальніше.

Рис. 1.4. Мотивація духовного розвитку особистості, побудована на основі піраміди
потреб за А. Маслоу

Виникнення мотивів духовного самовдосконалення іноді є процесом,
детермінованим із-зовні, а іноді — результатом внутрішніх перетворень.
Як зазначає С. Гроф, «буває, що «нормальна» людина із здивуванням і
занепокоєністю помічає у своєму внутрішньому світі іноді раптові, іноді
поступові зміни. Вони можуть настати після смуги розчарувань або після
емоційного шоку, такого, як втрата улюбленої рідної людини або близького
друга. Але нерідко зміни відбуваються без особливих причин у період насолодження міцним здоров’ям та добробутом. Вони починаються з відчуття
незадоволеності, неповноти, коли людині здається: «Щось упущено». Це
«щось» є нематеріальним та невизначеним, навпаки, воно ілюзорне, його
неможливо описати словами.
До подібного стану додається в різній мірі почуття нереальності та порожнечі звичайного життя. Особисті справи, які раніше поглинали всю увагу
та інтерес, психологічно начебто відходять на другий план, втрачають свою
важливість і цінність. Виростають нові проблеми. Індивід намагається зрозуміти витоки та мету життя, задається запитанням, чому так багато речей
він сприймав на віру. Наприклад, яке значення мають його особисті страж47

дання та страждання інших людей? Про яку справедливість можна казати,
якщо так багато нерівності в долях людей?» [24, с. 44-45].
Пошук відповідей на найважливіші життєві питання є свідченням психологічної «дорослості», зрілості особистості. Мотиви духовного самовдосконалення є виявом свідомої волі, спрямованої на перетворення себе відповідно до ідеального «Я», досягнення нових вершин у різних життєвих
сферах. Значною мірою трансцендентні уявлення про досконале, ідеальне
визначають життєвий шлях людини.
У випадку хибності ідеалів і цінностей, самовдосконалення має деструктивний вектор. Тоді людина вдосконалює шкідливі для себе та оточуючих
навички, моделі поведінки. Наприклад, злодій може вдосконалювати свою
майстерність відмикання сейфів, а маніпулятор — власну здатність підкорення своїй волі інших людей.
На противагу цьому людина, яка прагне до духовного самовдосконалення, проявляє відповідальність за власне життя, спрямованість своєї поведінки та діяльності, життєтворчості та самореалізації у напрямі Краси,
Добра та Істини.
У віковому вимірі потреба у самовдосконаленні проявляється несвідомо ще в ранньому дитинстві, коли природа спонукає дитину безліч разів
повторювати ті ж самі дії, доводячи прості навички до досконалості, опановуючи власне тіло. Надалі підліток починає звертати все більше уваги
на своє відображення в дзеркалі, пропорції тіла. Хлопці намагаються збільшити м’язи, а дівчата використовують косметику для покращення власної
привабливості. В юності з розвитком свідомості та самосвідомості духовне
самовдосконалення може перетворитися в усвідомлену потребу особистості, коли вона прагне покращити характер, позбутися шкідливих звичок,
стати більш свідомою, розвинути волю тощо.
Мотиви самовдосконалення покладені в основу багатьох духовних, філософських і релігійних вчень. Ісус Христос казав своїм учням: «Будьте
досконалими як Батько ваш небесний» [12, Мф. 5:48], а Гаутама Будда повторював, що кожна людина потенційно є Буддою (просвітленим) і настане час, коли всі люди зможуть досягти духовної досконалості.
Коли людина впевнено йде шляхом духовного самовдосконалення, вона
хоче поділитися своїми знахідками та відкриттями з іншими. Так формується мотивація служіння, допомоги потребуючим, яка є відображенням
ідеальних уявлень людини про Добро, спонукає особистість до присвяти
власного життя життю ближніх, до пошуку адекватних методів і засобів
допомоги нужденним. Дієва допомога може бути не тільки матеріальною:
іноді для людини є життєво необхідними добре слово, погляд, позитивна
емоція. Так, коли Мати Тереза побачила у Лондоні гарно одягненого, заможного, але дуже похмурого чоловіка, вона просто потиснула йому руку та
запитала як справи. Той сказав у відповідь: «Якби Ви знали, як давно я не
відчував людського тепла». Його очі засяяли, а плечі розправилися [61].
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Мотиви служіння, допомоги потребуючим зумовлюють відповідальність людини, передусім, по відношенню до інших, до світу в цілому. Якщо
людина не відчуває себе потрібною хоч для когось, життя видається їй позбавленим сенсу. Так втрата близьких, друзів сприймається як одне з найважчих життєвих випробувань.
Показовою у плані самовідречення є клятва Бодхисаттви, яка зазвичай
виголошується на завершення буддійських церемоній і є вираженням і підтвердженням щирого прагнення жити заради блага всіх:
«Наскільки б не були незчисленні живі істоти, присягаюся, що всі вони
будуть врятовані!
Наскільки б не були незчисленні мої недоліки, присягаюся, що викореню їх усі!
Якою б незбагненною не здавалася Дхарма, присягаюся, що спіткаю її!
Яким би незбагненним не здавався стан Будди, присягаюся, що досягну
його!»
У віковому вимірі мотивація служіння, допомоги потребуючим може
виникати як наслідок отримання дитиною любові та турботи від батьків,
рідних, коханих людей. Накопичення достатньої кількості цієї позитивної
життєвої енергії призводить до виникнення потреби її передачі іншим. Так,
стаючи батьками, чоловіки й жінки намагаються передати дітям найкраще, що отримали від своїх батьків. Надалі, з розвитком свідомості людина
може осягнути, що увесь світ — її сім’я, яка може потребувати посвяти та
служіння.
Допомагаючи іншим, людина нерідко припускається помилок, може
нав’язувати свою допомогу, що сприймається як «ведмежа послуга».
Прагнення передбачати наслідки власних слів і дій спрямовує особистість
на осягнення мудрості.
Мотивація мудрості зумовлює прагнення до постійного самопізнання
та збагачення знань, пошуку найціннішої інформації, осмислення подій
власного життя та життя оточуючих, упорядкування та усвідомлення життєвого досвіду. Показовою в цьому контексті є притча про царя Соломона,
який замість слави, багатства та всяких гараздів попросив у Бога мудрості.
У результаті він отримав і мудрість, і багатства, і безліч інших благословень.
Для набуття мудрості вік людини та розмаїття її досвіду не є визначальними — важливішим є здатність до осмислення досвіду, свідомого ставлення до життя. Так, і в похилому віці деякі люди не бачать причиннонаслідкових зв’язків між подіями, скаржаться на незрозумілу долю. Для
інших — кожна подія, кожна зустріч несе сакральний зміст, все існуюче
складається в єдиний візерунок життя. Мудра людина робить якнайменше
життєвих помилок та здатна ділитися своєю мудрістю з тими, хто готовий
до її сприйняття.
Розвиток духовного потенціалу особистості відбувається також завдяки орієнтації на такі мотиви як праведність і святість. Під праведністю (від
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«правильності», «правоти», «правди») розуміють здатність жити за законами совісті, простоти й відвертості, дотримання людиною загальнолюдських принципів існування. У релігійному розумінні праведність співвідноситься з уникненням гріха. Мотиви праведності сприяють реалізації ідей
Краси, Добра та Істини у повсякденному житті людини, спонукають до
гармонізації особистого життя з життям Природи, Всесвіту, спрямовують
слова, вчинки та дії в русло духовних цінностей, загальнолюдської моралі.
Праведність особистості робить її гідною для наслідування не тільки сучасниками, але й прийдешніми поколіннями.
Основи праведності прописані в усіх релігійних і світських законах
людства, починаючи від перших скрижалей Моїсея (які він розбив перед
натовпом), 10 Заповідей на інших скрижалях, світських законів Гортини
(Кріт), настанов Ісуса Христа. Аналіз змісту вищих духовних настанов
різних часів і народів показує їх приблизну тотожність, орієнтованість
на побудову людського життя на засадах Краси, Добра, Істини та Любові.
Наприклад, у повчаннях князя Київської Русі Володимира Мономаха
(1053-1125) поєднуються уявлення про фізичне, душевне та духовне самовдосконалення людини таким чином:
«Стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе.
Зміцнюй тіло й душу, просвітлюй розум.
Будь завтра кращим, ніж ти є сьогодні.
Не давай сильним принижувати слабких.
Не залишай хворих, не забувай про бідних.
Не май гордині ані в розумі, ані в серці.
Пізнавши все добре, пам’ятай, а чого не знаєш — тому навчайся.
Живи для Батьківщини та люби людство».
У процесі соціалізації людини кількість законів, норм, конституцій різних країн постійно зростала, тим самим віддаляючи людину від основного
закону Творіння — Любові. Тому, на відміну від соціальної правової орієнтованості, людина, яка дотримується праведності, орієнтується на вищі
закони, записані на «скрижалях людського серця», що проявляються в совісті.
Поняття святості у мовному обігу вживають, найчастіше у таких словосполученнях як «свята людина», «свята любов», «свята відданість», «святе
життя», «святе Письмо», «святий обов’язок», «свята правда». Близькими
до нього є також поняття «освята», «посвята», «присвята». Поняттям святості характеризують найбільш високий ступінь самореалізації духовного
потенціалу, коли людина свідомо присвячує свою долю служінню Богу,
людям і перетворює власне життя на духовний подвиг. На цьому шляху
праведність є попереднім етапом, коли виконання певних правил, настанов
і принципів життя призводить до якісно нових перетворень особистості
— переходу до духовної свідомості, постійного усвідомлення власного духовного «Я».
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У народних і релігійних традиціях різних країн світу святі подвижники зображуються з яскравим світлом над головою — аурою, яка має різні
кольорові відтінки. Як правило блакитний символізує рівень духовного
вчительства, білий — чистоту та досконалість золотий — святість. У деяких
релігійних традиціях канонізація (визнання праведника святим) відбувається ще під час життя, а у християнській традиції — після смерті людини.
Оскільки свята людина відчуває відповідальність не тільки за себе, але
й за ближніх, долю людства — досягнення святості пов’язують з усвідомленням абсолютної єдності або всеєдності (В.С. Соловйов). Наприклад,
Патанджалі, вважав вищим результатом духовної практики досягнення «ізольованої Єдності», коли сили природи більше не мають влади над
«Я». Саме тоді «Чиста Духовна Свідомість приєднується до Єдиного
Першоджерела» [51]. Цей рівень характеризується просвітленням (у буддизмі — Нірваною), піднесенням свідомості й розвиненими духовними
здатностями. Духовний потенціал у людині стає настільки актуалізованим,
що перетворює навіть структуру людського тіла. Так, мощі святих, століттями залишаючись нетлінними, допомагають зціленню хворих.
Розглядаючи взаємозв’язок провідних мотивів особистості з особливостями її інтелектуальної діяльності, слід зазначити, що кожний рівень потреб і мотивів задає спрямованість усіх інтелектуальних процесів: сприйняття, уваги, мислення, пам’яті, уяви.
Так, якщо для людини найактуальнішими є фізіологічні потреби — увага, думки та уява спрямовуються на пошук можливостей їх задоволення
(де поїсти, поспати, як відпочити?). Людина шукає відповідні можливості, думає про них, уявляє якими вони можуть бути. Ці думки з’являються
найчастіше та мають найбільшу тривалість і інтенсивність. У випадку незадоволеності фізіологічних потреб людина не може зосередитись на чомусь
іншому.
Актуальність соціальних потреб зумовлює спрямованість інтелекту на
пошук можливостей самоствердження, здобуття влади, поваги, слави і т.п.
Якщо ці потреби не задоволені, людина виглядає стурбованою, напруженою, заклопотаною власним іміджем.
Домінантність духовних потреб зумовлює спрямованість мислення та
інших інтелектуальних процесів на пошук духовно значущої інформації,
засобів самопізнання та можливостей духовного самовдосконалення,
реалізації духовного потенціалу, побудови життєвого шляху на основі
Краси, Добра, Істини, Любові, допомоги іншим у процесі життєтворчості. При цьому думки, зумовлені фізіологічними та соціальними потребами,
не зникають, але втрачають свою вагомість так само, як втрачають актуальність задоволені на певному рівні дефіцитарні потреби.
Особистість, яка піднеслася на рівень задоволення духовних потреб,
влаштовує свої життєві умови таким чином, щоб задовольнити дефіцитарні
потреби було не важко («Кесарю — кесареве, а Богу — Боже»). Здійснюючи
свідомий контроль власних думок і емоційно-почуттєвих станів, вона не
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дозволяє невгамовним бажанням заполонити свій розум і дотримується в
усьому «золотої середини».
Наявність духовної мотивації (мотиви духовного самовдосконалення,
служіння, мудрості, праведності та святості) має розглядатися як свідчення актуалізації духовного потенціалу особистості, що може використовуватися у процесі психологічної діагностики. Духовні потреби можуть бути
усвідомлені людиною на початку життєвого шляху, в старості, а можуть
взагалі бути проігноровані протягом життя. Психологи та психотерапевти у різних країнах відмічають, що частина клієнтів звертається до них не
з побутово-соціальними проблемами (сімейними, професійними і т.п.), а
з проблемами життєвих смислів, пріоритетних цінностей, духовної самореалізації. Досвідчений психолог не надає в такому разі готових порад, а
проходить разом із клієнтом шлях від усвідомлення та розуміння ним власних духовних потреб до знаходження можливостей актуалізації духовного
потенціалу.
Розвиток духовної мотивації особистості є складним і відповідальним
завданням, реалізація якого у сімейному вихованні, системі освіти будьякої держави забезпечить її найскоріший духовний та економічний прогрес.

1.6.

Психологічні механізми актуалізації духовного потенціалу
особистості

У багатодітних сім’ях батьки зазвичай дивуються, якими різними є їх
діти за вподобаннями, характером, нахилами та здібностями. Те ж саме зазначають і батьки близнюків, у яких народилися двійнята або ж трійнята.
Ці діти виховуються в однакових умовах, у ранньому дитинстві на них здійснюється однаковий вплив соціуму — родичів, телебачення та вихователів
дитячого садка. Вони ще далеко не сформовані як особистості, однак мають
безліч індивідуальних відмінностей: природа не терпить одноманітності!
Чи можна казати про те, що духовний потенціал цих дітей з перших років життя є різним? У функціональному плані свідомість, самосвідомість
та воля у дітей дошкільного віку суттєво не відрізняється. Дітям важко керувати увагою, зосереджуватися на собі тривалий час, рефлексувати власні
стани та думки, робити те, що вимагає вольових зусиль і не співпадає з інстинктами та бажаннями.
Що ж стосується змістової складової духовного потенціалу, то його
відмінності у різних дітей проявляються більш виразно. Зокрема, вже у
дитинстві різними є естетичні потреби дітей, їх нахили до прекрасного,
гармонійного, впорядкованого. Якщо одна дитина зачаровано споглядає
разом із дорослим природу, відчуває єдність з нею, то інша нудьгує або ж
руйнує її, а підростаючи, своїми зусиллями чи байдужістю наближає екологічну катастрофу планети. Звичайно, виховання цієї другої дитини не є
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абсолютно даремним, але зусиль на нього потрібно буде докласти набагато
більше.
Турбота про інших (рослин, тварин, людей) як ознака гуманістичної ціннісної орієнтації також може проявлятися з перших років життя. Одні діти
залюбки допомагають меншим братам і сестрам, інші сприймають таку необхідність як покарання… Підростаючи, діти з актуалізованою потребою творити добро беруть активну участь у роботі громадських організацій, волонтерському русі тощо. Інші ж можуть шукати своєї реалізації у руйнуванні
світу, приниженні слабких, збагаченні будь-якою ціною, марнославстві.
Пізнавальна ціннісна спрямованість знаходить прояв у прагненні дитини до пошуку відповідей на хвилюючі запитання, особливо, про смисли
життя, смерть, природу людини та Всесвіту. Відсутність пізнавальної спрямованості проявляється в байдужості, зосередженості на своїх вітальних
потребах, неуважності до людей і природи. У дорослому віці така людина
не знаходить радості у самопізнанні, не розуміє навіщо витрачати гроші та
час на дослідження безмежного світу.
Таким чином ціннісна спрямованість на Красу, Добро та Істину може
розглядатися як ознака духовного потенціалу людини ще в дитинстві.
Зважаючи на це, надалі спробуємо знайти відповіді на питання як саме
духовний потенціал з потенційного стану перетворюється на актуальний?
Безумовно, актуалізація та розвиток духовного потенціалу особистості потребують активності відповідних психологічних механізмів.
Поняття «психологічні механізми» духовного розвитку потребує уточнення. Різні підходи до визначення поняття психологічного механізму були
ґрунтовно проаналізовані у працях О.О. Залевської [29; 30]. Дослідниця,
зокрема, підкреслює, що вчені, як правило, відносять до цього поняття будову об’єкта, його структурні характеристики; процес, тобто деяку сукупність дій і операцій, або ряд процесів; взаємодію структури та процесу;
а деякі відносять до механізму ще й його результат, додаючи до цього ще
функцію та соціальні умови реалізації діяльності. Очевидно, що наведене
визначення носить занадто узагальнений характер.
У свою чергу Ю.І. Машбиць, розглядаючи змістове навантаження поняття психологічного механізму, зазначає: «Ми під механізмом системи
розуміємо теоретичний конструкт, який описує взаємодію компонентів системи, що забезпечує її функціонування. Якщо система є предметом психології, ці механізми повинні описувати взаємодію на психологічному рівні,
тобто виступати як психологічний механізм» [50, с. 469].
У дослідженнях І.С. Булах психологічні механізми розглядаються як
закріплені у психологічній структурі особистості спроби її перетворень, у
результаті яких з’являються різні особистісні новоутворення, підвищується або знижується рівень організованості структурних компонентів, змінюється режим їх функціонування [16, с. 169].
Беручи до уваги подані визначення, можна дійти висновку, що психологічні механізми духовного розвитку особистості являють собою низку
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психічних функцій, які розгортаються в часі послідовно або діють одночасно, зумовлюючи виникнення особистісних новоутворень, які в сукупності
зумовлюють розвиток її духовного потенціалу.
Згідно з принципами духовно-особистісного підходу, зокрема, принципом духовно-особистісної інтеграції, психологічні механізми розвитку духовного потенціалу у своїй сукупності мають забезпечувати духовне зростання особистості, оволодіння нею більш складними формами поведінки
та діяльності.
Відповідно до принципу ієрархічності більш складні психологічні механізми духовного розвитку мають базуватися на простіших, пов’язаних
з розвитком попередніх за часом психічних функцій людини (зокрема,
пов’язаних з розвитком її соціальної та біологічної природи). Актуалізація
психологічних механізмів духовного розвитку особистості призводить до
узгодженості особистісних функцій та процесів, детермінації особистісної
спрямованості.
Згідно з принципом ціннісно-смислової детермінації, актуалізація психологічних механізмів розвитку духовного потенціалу має забезпечувати
ціннісно-смислову саморегуляцію особистості, що є основою для вольової
та емоційної саморегуляції, сприяти осмисленню психологічного змісту
ідеалів, цінностей і смислів, усвідомленню життєвої мети (системи цілей),
«Я»-концепції особистості та особливостей її мотивації.
Слід зауважити, що в зарубіжних дослідженнях увага більшою мірою
приділялася вивченню окремих механізмів розвитку особистості, а не їх
взаємодії. Зокрема, К.Г. Юнг вважав, що для кожної людини притаманне
прагнення до індивідуації або саморозвитку, а психіка загалом має вроджене спрямування до цілісності. Індивідуація — процес досягнення цілісності
та прагнення до більшої свободи. Цей механізм включає розвиток динамічного зв’язку «его» та самості з інтеграцією різних частин психіки: «его», персони, тіні, аніми та анімуса, а також інших архетипів безсвідомого. Одним
з найбільших перешкод на шляху дії цього механізму К.Г. Юнг називав ідентифікацію з власною персоною [129, с. 113].
А. Адлер основним механізмом розвитку людини вважав боротьбу за досконалість, прагнення до реалізації життєвої мети відповідно до духовних
ідеалів [129, с. 127]. Однак боротьба передбачає суперництво та агресію, які
несумісні з усвідомленням єдності та вищими людськими почуттями.
У працях А. Маслоу одним з найважливіших психологічних механізмів
розвитку особистості виступає самоактуалізація. Цей механізм є важливим
для особистісного зростання, проте самоактуалізація може здійснюватися
за рахунок приниження інших, що протирічить потребам і мотивам духовного розвитку.
Віддаючи належне науковим здобуткам різних психологічних напрямів, слід зауважити, що у відповідності з принципами цілісності, ієрархічності та ціннісно-смислової детермінації більш складні психологічні функції і процеси особистості базуються на простіших, пов’язаних із розвитком
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попередніх за часом психічних функцій, а отже розвиток духовного потенціалу є процесом, що набуває різних ознак у часі та не може бути вичерпно описаним єдиним психологічним механізмом. Психологічні механізми
духовного розвитку особистості мають відтворювати не тільки процеси
індивідуації, самоактуалізації та соціалізації людини, але й забезпечувати
подальший надсоціальний розвиток — розвиток її духовного потенціалу.
Слід зазначити, що більшість психологічних механізмів, описаних
у наукових працях російських і українських психологів (В.Г. Алексеєв,
О.І. Зотова, М.І. Бобнев, О.І. Власова, Е.П. Козлов, Б.С. Кpуглов, І.С. Кон,
Ю.І. Машбиць, В.Г. Панок, Ю.А. Привалов та ін.), пов’язані з процесом соціалізації дітей і молоді. У цьому сенсі наводять такі психологічні механізми як соціальне схвалення, саморегуляція, задоволеність тощо.
З цього приводу І.Д. Бех зазначає, що «у виховній практиці використовуються механізми наслідування, ідентифікації, емоційного зараження,
свідомості й самосвідомості, вольового зусилля» [93, с. 18]. Однак, на думку дослідника, наведені психологічні механізми не забезпечують повною
мірою морально-духовної досконалості вихованця.
Ідентифікацію вчені виокремлюють як один з найперших за часом прояву психологічних механізмів розвитку особистості. Згідно з визначенням,
поданим у психологічному словнику, ідентифікація означає ототожнення
з ким-небудь або з чим-небудь [66]. Цей термін був уведений З. Фрейдом
для аналізу депресивних станів, сновидінь та інших процесів, завдяки яким
дитина засвоює зразки поведінки значущих інших, формує вище «Я», приймає чоловічу або жіночу роль тощо.
Значний внесок у розробку проблеми ідентифікації особистості здійснив Е. Еріксон. У його працях життя людини розглядається як шлях подолання різних за своїм змістом та часом прояву криз ідентичності. Вихід
з криз дослідник вбачав у знаходженні нових цінностей, смислів та форм
діяльності [129].
У сучасній психології поняття ідентифікації розглядається у трьох площинах. По-перше, як процес об’єднання суб’єктом себе з іншим індивідом
або групою на основі встановленого емоційного зв’язку, а також включення у свій внутрішній світ і прийняття як власних норм, цінностей, зразків. По-друге, як бачення суб’єктом іншої людини як продовження себе
самого (проекція), присвоєння йому власних рис, почуттів, бажань. Потретє це механізм постановки суб’єктом себе на місце іншого, що проявляється у вигляді занурення, перенесення індивідом себе у поле, простір,
обставини іншої людини та призводить до засвоєння її особистих смислів.
Ідентифікація як психологічний механізм має важливе значення при формуванні у дитини стійкості до спокус та розвитку совісті [65].
У соціальній психології ідентифікація розглядається як найважливіший механізм соціалізації, що знаходить прояв у прийнятті індивідом соціальної ролі при входженні в групу, в усвідомленні ним групової приналежності.
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Кінцевим результатом процесу ідентифікації є набуття певної ідентичності. При цьому ідентичність може бути як ідеальною, так і негативною.
Ідеальна ідентичність являє собою позитивний образ, абсолютний взірець,
що зумовлює прагнення наслідування. Негативна ідентичність розцінюється як негативний зразок, який не викликає бажання ототожнення та
відповідних позитивних емоцій.
Поширеними є розподіл на біологічну (тілесну), соціальну та духовну
ідентичність. При цьому біологічна (тілесна) ідентичність, яка є актуальною у ранньому дитинстві, досягається через ототожнення індивіда з власним тілом, задоволення біологічних потреб, спочатку інстинктивне, а потім
і свідоме керування його функціями (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Етапи біологічної, соціальної та духовної ідентифікації особистості

Надалі в ході соціалізації дитина ідентифікує себе з батьками, дорослими, з казковими героями, першими вчителями. Соціальна ідентичність є
наслідком процесу виховання, залучення дитини до світу, який керується
моральними і правовими нормами та законами. Ці закони багато в чому
суперечать біологічним потребам людини, що загострює конфлікт між
натурою та культурою особистості. Однак набуття соціальної ідентичності
є умовою співіснування людей у певному соціумі.
Як зазначає В.М. Ямницький, «Продовжуючи рухатися в напрямі самоусвідомлення власних ідентифікацій, у процесі освоєння простору «Я»духовного, людина відкриває в собі потребу самовизначення щодо власної
позиції у часовому континуумі існування, необхідність відшукати відповідь на запитання щодо локалізації точки застосування психічної активності у континуумі минуле-теперішнє-майбутнє» [139, с. 295]. Завдяки ідентифікації з іншими відбувається децентрація, яка може трансформуватися
в самоідентифікацію особистості з вищою духовною природою як у собі,
так і в інших [56].
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Духовна самоідентифікація людини — це результат її еволюційноісторичного шляху від біологічного до соціального та далі, від соціального
— до духовного «Я». «На вищих етапах духовної самоідетифікації відбувається усвідомлення «єдності з Першоджерелом, яке називають Природою
або Богом», — вважає Т.І. Пашукова [56, с. 107]. Духовна самоідентифікація невід’ємно пов’язана з уявленнями особистості про свій ідеальний образ, своє вище духовне «Я».
Невідповідність між реальним «Я» та «Я» ідеальним складає протиріччя, розв’язання якого спрямовує особистість на шлях духовного розвитку.
Розвиток ідентичності невід’ємно пов’язаний із зростанням рівня її усвідомленості особистістю.
Серед інших психологічних механізмів особистісного розвитку привертає увагу психологічний механізм децентрації, під яким розуміють подолання егоцентризму особистості, що полягає в зміні точки зору, позиції
суб’єкта в результаті зіткнення, співставлення та інтеграції її з позиціями,
які відрізняються від власної. Формування навичок децентрації є в основі
здатності суб’єкта до прийняття ролі іншої людини; воно пов’язано з рівнями розвитку когнітивної емпатії, визначає ефективність комунікативної
взаємодії.
Концентрація думок і прагнень виключно на своїй особі з метою отримання зиску за рахунок інших та незважаючи на потреби ближніх, що характеризує егоцентризм, — незмінно призводить до ізольованості людини,
для якої сенс життя зводиться до споживацтва. Натомість здатність враховувати потреби та інтереси інших, гармонійно поєднуючи їх із власними
потребами, є наслідком розвитку децентрації особистості, для якої любов і
духовне служіння стають провідними життєвими смислами (рис. 1.6).
Для успішної децентрації важливою є наявність зразків високодуховної
поведінки, які позитивно впливають на духовну орієнтацію особистості.
Такими зразками для дитини можуть бути герої казок, оповідань, пісень
тощо. Значний вплив справляє також ознайомлення з духовною скарбницею людства, правилами співіснування у світі, що має здійснюватися
в цікавій, ненав’язливій формі.

Рис. 1.6. Психологічний механізм децентрації

Недостатній розвиток децентрації виявляється в егоцентризмі особистості, агресивності, що є неприпустимим у колективних формах діяль57

ності. Як зазначає І.Д. Бех «У методичному плані педагог, працюючи над
подоланням духовної безпечності вихованця, має передусім «розхитати»
сформовану в нього ціннісну структуру егоїстичної спрямованості. Це має
реалізуватися через самоаналіз, коли у вихованця під впливом суджень педагога виникає сумнів у правильності стилю його морального життя. При
цьому педагог спрямовує свої переконуючі зусилля лише на предмет сумніву з метою розширення його зони. Поступово він домагається перецентрації мислення вихованця з власного інтересу на спосіб мислення, який
орієнтує його на потреби іншої людини... Таке саногенне (оздоровче) мислення корисне й тим, що воно нейтралізує прояв почуттів, які не сприяють
морально-духовному зростанню особистості, й культивує вищі духовні
переживання» [93, с. 23].
Виокремлені психологічні механізми виконують посередницьку функцію між соціалізацією та духовним розвитком, адже ідентифікація та децентрація спрямовують особистість у соціальне середовище, сприяють її
адаптивності в суспільстві. Разом із цим духовний розвиток, на відміну від
психологічного, зосереджений на найбільш вершинних феноменах людської сутності, на ідеалах, ціннісних орієнтаціях, життєвих смислах і позиціях людини. Зважаючи на це, особливий інтерес викликають психологічні
механізми, завдяки яким особистість заглиблюється у свій духовний світ,
усвідомлює власні цінності та смисли. У цьому сенсі привертає увагу психологічний механізм рефлексії.
Під рефлексією розуміють здатність звертати увагу на свій внутрішній
світ, розмірковувати над своїм психічним станом піднестися над своїм буттям (І.Д. Бех), стати в позицію «позаперебування» (М.М. Бахтін), що умовно зображено на рис. 1.7.

Рис. 1.7. Психологічний механізм рефлексії як здатності піднятися над власним
буттям, усвідомити провідні ідеали, цінності та смисли життя

Рефлексія, як процес пізнання особистих психічних актів і станів, сприяє здатності знаходження буттєвих смислів, формуванню власних цінностей. На думку І.С. Булах «Рефлексія пов’язана з осмисленням людиною
себе як цілісної особистості, що сама реалізує і розвиває свою індивідуальність» [16, с. 16]. Завдяки рефлексії особистість здатна до усвідомлення
й оцінювання своїх дій і поведінки, виходячи з передбачення відповідних
реакцій іншої людини — зазначала Н.І. Пов’якель [57, с. 85].
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Духовна рефлексія забезпечує пошук та знаходження відповідей на
головні запитання: «Хто я?»; «Що роблю в цьому світі?»; «Що виправдовує смисл людського життя?»; «Чи існують межі духовних можливостей?»
і т. д. Осмисленість дозволяє особистості проаналізувати події власного
життя, свого шляху та інтегрувати особистісні надбання в найцінніший духовний досвід.
Значення рефлексії у життєдіяльності особистості важко переоцінити,
адже будь-яка діяльність має співвідноситися з усвідомленням мотивів і
смислів, отже — бути осмисленою. Самопізнання, рефлексія життєвого досвіду сприяє упорядкованнню системи цінностей особистості, допомагає
їй у змінних соціальних умовах відстоювати головні життєві принципи,
зберігати цілісність.
Незважаючи на важливість виокремлених психологічний механізмів,
слід констатувати, що вони не в повній мірі забезпечують духовний розвиток особистості. Прагнення до абсолютно досконалого, ідеального є наслідком актуалізації психологічного механізму трансценденції.
Поняття «трансцендентний» трактується як «той, що знаходиться поза
межами». Цей термін активно використовував Е. Кант для позначення понять, які підносяться над усіма мисленнєвими категоріями.
Відповідно до поглядів А. Маслоу, трансценденція пов’язана з вершинними переживаннями особистості. На думку вченого, здатність до трансценденції не залежить від професії та соціального статусу особистості.
У своєму науковому пошуку він знайшов чимало трансцендентних особистостей як серед бізнесменів, менеджерів, вчителів, так і серед поетів, музикантів тощо. Серед провідних психологічних характеристик цих особистостей переважають такі:
«Трансцендентні особистості, які самоактуалізуються, значно частіше
усвідомлюють святість усього, дають трансцендентну оцінку світу на рівні
повсякденної діяльності. Пік релігійних переживань дуже часто розцінюється ними як найважливіший бік їх життя. Ці люди мислять більш праведно, ніж «просто здорові» індивіди, які самоактуалізуються; вони можуть
краще співвіднести категорії минулого, теперішнього і майбутнього, добра
і зла та можуть легше впоратися з явними складностями та протиріччями
життя. Вони скоріше проявлять себе новаторами та оригінальними мислителями, ніж систематизаторами чужих ідей. По мірі того як збільшується
їх знання, зростає смиренність, і вони можуть почати ставитися до Всесвіту
з благоговінням.
Трансценденти зазвичай вважають себе просто носіями талантів і здібностей, тому їх «его» менше втягується в роботу. Така людина може чесно
заявити: «Я краще підхожу на цю посаду, а тому я повинен отримати її»,
або, навпаки, визнати «Ви краще підходите для цієї посади, і ви повинні
зайняти її замість мене»» [129, c. 411].
Поняття трансценденції все активніше входить у сучасну педагогіку. Як
зазначає автор книг «Трансцендентальна педагогіка» та «Основи трансцен59

дентальної педагогіки» Ю.П. Азаров, «У філософії, гуманітарних науках,
у культурі найвище-духовне, або універсальне, позначається категоріями
«трансцендентне» та «трансцендентальне»» [2, с. 50]. У педагогічній площині трансцендентність — «це ідеал виховання та освіти, який досягається
за допомогою педагогічного мистецтва». На противагу цьому трансцендентальність «чітко визначає ступені наближення до ідеалів учбово-пізнавальної та виховної діяльності, до ідеалів становлення творчої духовно-правової особистості — як педагога, так і учня» [там само].
Метою трансцендентальної педагогіки вчений вважає стимулювання
духовно-творчих процесів, які в силу ірраціональності неможливо охопити
логічними методами (свідомістю, мисленням, логікою): «Такі найважливіші явища, як осяяння, інтуїція, творчий порив, життєлюбство та людинолюбство, любов до своїх потенційних можливостей, до людей, любов до
Батьківщини, до рідного краю, часто бувають непідвладні розуму, а осягаються лише в надрах ірраціональних глибин» [2, с. 51].
Таким чином психологічний механізм трансценденції може розглядатися як такий, що зумовлює прагнення особистості до абсолютно досконалого, ідеального (рис. 1.8). Його актуалізація може відбуватися ще
в дитинстві через залучення дитини до світу казки, міфу, фантастики. За
відсутністю правильно змодельованих психолого-педагогічних умов дитина може бути втягнута у віртуальний світ комп’ютерних ігор не найкращих
за своїм розвивально-виховним змістом. Правильно підібрані твори підносять дитину над буденністю, звільняють енергію мрії та фантазії.
Загалом психологічний механізм трансценденції підносить свідомість
над буденністю, активізує подальший розвиток особистості, наслідком якого може стати набуття універсальної, космічної свідомості (К. Роджерс).
«Трансперсональні досліди можна охарактеризувати як досліди, при яких
відчуття ідентичності, або відчуття свого «я» розповсюджується за межі
індивіда або особистості, охоплюючи більш широкі аспекти таких понять,
як людство, життя, душа та космос...» — вважає Р. Уолш [129, c. 422].

Рис. 1.8. Психологічний механізм трансценденції
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За переконанням А. Маслоу: «Коли вершинні переживання є особливо
сильними, почуття «я» розчиняється в усвідомленні всезагального містичного єднання з усім, що існує» [129, с. 428]. Саме духовність як трансценденція до ідеалів Краси, Добра, Істини та Любові дає можливість людині
усвідомити себе часткою єдиного цілого — людської спільноти, природи,
Всесвіту. Психологічний механізм, який забезпечує розвиток цієї здатності, доцільно називати механізмом усвідомлення буттєвої єдності. Поняття
усвідомлення поєднує у собі активність усіх форм свідомості людини, її почуття, переживання, процеси мислення.
Актуалізація даного психологічного механізму відбувається почергово
— від локалізованих до більш широких форм єдності (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Психологічний механізм усвідомлення буттєвої єдності

Втрачаючи єдність з організмом матері, дитина в пошуках втраченої
єдності інтегрується в сім’ю, встановлює емоційні та рольові стосунки з
дорослими. У подальшому відбувається пошук єдності з друзями, коханими людьми, соціальними групами, які можуть розширюватися до масштабу людства. Вищій рівень пов’язаний з усвідомленням загальної, буттєвої
єдності (за В.С. Соловйовим — всеєдності), коли людина усвідомлює себе
частиною безмежного та цілісного світу, Організмом Всесвіту.
Психологічний механізм усвідомлення буттєвої єдності має не тільки
особистісний, але й надособистісний смисл. На думку С.Л. Франка, саме
усвідомлення буттєвої єдності забезпечує зв’язок між різними поколіннями людства: «Всеєдність людського життя, в силу якого будь-яке «я» укорінене в «ми» та живе й розвивається тільки в його лоні, має й часовий
вимір, в якому воно є надчасовим. Суспільство як духовна єдність, ніколи
не вміщується в мить теперішнього, в сьогоднішній день; воно існує тільки
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тоді, коли в ньому кожну мить живе все його минуле; його «сьогодні» є
тільки зв’язок між його «вчора» та «завтра». Тільки якщо в дітях живе душа
та воля батьків, вони мають життя, щоб передати його онукам. У будь-яку
мить у суспільстві діють закони та звичаї, що встановлені давно померлими людьми, які виражають їхню волю й віру, обертаються матеріальні та
духовні капітали, що накопичені працею минулих поколінь» [75, с. 21].
Виходячи із зазначеного, усвідомлення буттєвої єдності дозволяє особистості подолати ізольованість, інтегруватися у загальнолюдське (духовні,
культурні та матеріальні надбання) не тільки у просторі, але й у часі.
Таким чином провідними психологічними механізмами актуалізації
духовного потенціалу особистості є: ідентифікація, децентрація, рефлексія, трансценденція та усвідомлення буттєвої єдності (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Психологічні механізми актуалізації духовного потенціалу особистості

Актуалізація психологічних механізмів духовного розвитку особистості є складним процесом, а отже, слід відкинути ілюзію, що традиційне навчання, в якому домінують функції засвоєння та відтворення знань, може
повноцінно сприяти цьому процесу. Найосвіченіші учні з нерозвиненим
духовним потенціалом можуть стати в майбутньому найстрашнішими тиранами для своєї родини, народу або ж людства в цілому.
Тому мудрі батьки з перших років життя дитини намагаються приділити увагу її гармонійному розвитку, залучаючи до світу мистецтва, самовдосконалення, духовної творчості, пізнання себе та світу, в якому ми
живемо.
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1.7.

Процес розвитку духовного потенціалу особистості

Як було визначено раніше, духовний потенціал характеризує вищий
ступінь людської самоорганізації, який позначається високим рівнем
свідомості, самосвідомості та вольової саморегуляції особистості, зумовлює свідому стійкість, непохитність, рішучість, відданість власному
покликанню, життєвій місії, визначається спрямованістю особистості на
вищі духовні ідеали, смисли та цінності, зокрема, естетичні, гуманістичні, екологічні, пізнавальні, самовдосконалення та самореалізації.
Духовний потенціал особистості не є сталою величиною, так само як
її інтелектуальний і творчий потенціал. У функціональному вимірі свідомість, самосвідомість і воля особистості перебувають у постійному розвитку. Свідомість інтегрує всі психічні процеси, узгоджує їх взаємодію; самосвідомість у кожний момент часу забезпечує особистості усвідомлення
себе у власних розумових діях і станах на відміну від інших і світу взагалі;
воля зумовлює здатність до самокерування та досягнення накреслених цілей. За умов постійного самовдосконалення, те, що людина не могла усвідомити вчора, сьогодні видається їй очевидним; те, на що не спромоглася в
минулому, сьогодні може бути для неї досяжним.
У змістовому вимірі духовного потенціалу ідеали, смисли та цінності
можуть змінюватися в часі так само, як змінюються ідеали та цінності суспільства. Нова інформація про більш досконалі естетичні зразки (у мистецтві, техніці), героїчні людські вчинки та наукові відкриття збагачують
духовний досвід особистості, спонукають до подальшого розвитку власного духовного потенціалу.
Які перетворення відбуваються у внутрішньому світі людини у процесі
розвитку її духовного потенціалу? Як вищі психічні функції взаємодіють з
нижчими — інтелектуальними та емоційними? Якою може бути послідовність цього процесу в часі?
Для відповіді розглянемо процес актуалізації та розвитку духовного потенціалу особистості детальніше, розуміючи при цьому під актуалізацією
перехід від потенційного, неусвідомленого — до активного, проявленого в
особистісних потребах і усвідомленого (рис. 1.11). Духовні потреби не виникають від народження, так само, як не народжується особистість, якою
ще треба стати. У перші місяці життя дитини найактивнішими є психофізіологічні функції та процеси, які забезпечують фізичне зростання тіла, формування органів та систем організму, зумовлюють відповідні потреби у
фізичній активності, сні, їжі, відпочинку, безпеці та комфорті. Ці процеси
є фундаментом особистості, зумовлюють відповідні емоційні стани та інтелектуальну активність.
Надалі дитина все активніше проявляє базові емоції — «комплекс пожвавлення», коли відчуває запах мами, посміхається, коли впізнає рідних,
радіє та плаче в залежності від задоволення. Потреби емоційного розви-
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тку задовольняються, передусім, у спілкуванні, грі, різних видах спільної
діяльності.
З віком все більшої активності набувають інтелектуальні процеси
— сприймання, увага, пам’ять, мислення, уява. Дитина з відчайдушністю
першовідкривача пізнає власне тіло та зовнішній світ, задаючи нескінченну кількість запитань дорослим, що свідчить про актуалізацію потреб інтелектуального розвитку.

Рис. 1.11. Психологічна модель розвитку духовного потенціалу особистості
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Задоволення базисних психофізіологічних потреб тягне за собою виникнення потреб соціальних — у любові, повазі, оцінці з боку значущих особистостей, самоактуалізації. Мислення та емоції «підносяться» до пошуку
нових можливостей саморозкриття та реалізації у соціумі.
Активність інтелектуальних і емоційних процесів особистості складає
основи для формування вищих психічних функцій — свідомості, самосвідомості та волі, які є проекцією її духовного «Я». При цьому важливу роль
відіграють сприятливі зовнішні умови — вплив сімейного виховання, освіта, референтні особистості. У процесі виховання дорослі намагаються залучити дитину до найвищих надбань, існуючих у соціумі. Цей процес буде
успішним, якщо вдається задіяти мотиви та психологічні механізми актуалізації духовного потенціалу.
Через спілкування, казки, міфи та легенди смислоутворювальні категорії Краси, Добра та Істини виступають предметом пізнання особистості
дитини, і у випадку сприятливих внутрішніх умов знаходять емоційний
відгук, викликають позитивне емоційне ставлення, яке в інтелектуальній
сфері активізує увагу, роздуми, запам’ятовується та спонукає до розвитку
уяви, дитячих фантазій. Функціональна та змістова узгодженість між емоційно-почуттєвою та інтелектуальною сферами призводить до формування стійких мотивів духовного розвитку особистості, зумовлюючи її естетичне світосприйняття та спрямованість, прагнення до самовдосконалення
та вдосконалення світу; гуманістичне світосприйняття та спрямованість;
прагнення до пізнання, самопізнання та просвітництва; упорядкування власного життя відповідно до духовних принципів; досягнення вищої
духовної самореалізації тощо.
Під впливом духовної мотивації відбувається актуалізація психологічних механізмів розвитку духовного потенціалу особистості. Так, актуалізація психологічного механізму ідентифікації зумовлює ототожнення з високодуховними особистостями, з власним духовним «Я». Ідентифікуючи
себе з героями міфів і казок, дитина наслідує їх поведінку та вчинки, в ігрових ситуаціях уявно переносить себе від буденного світу у світ фантазії,
облаштовує цей світ як альтернативну духовну реальність.
Психологічний механізм децентрації допомагає звільнятися від егоцентризму, навчитися зважати на потреби та інтереси інших, реалізувати у
власному досвіді головні духовні заповіти людства, настанови духовних
подвижників.
Актуалізація психологічного механізму рефлексії зумовлює здатність
звертати увагу на свій внутрішній світ, розмірковувати над своїм психічним станом, проаналізувати події власного життя, віднайти провідні буттєві смисли, здійснити інтеграцію особистісних надбань у духовний досвід
людства.
Психологічний механізм трансценденції пов’язаний з вершинними переживаннями особистості, прагненням до абсолютного, досконалого, ідеа65

льного, підносить людину над буденністю, сприяє розвитку інтуїції, творчості, любові до людей і світу.
Психологічний механізм усвідомлення буттєвої єдності дає можливість
людині осягнути себе часткою єдиного цілого — людської спільноти, природи, Всесвіту, забезпечує зв’язок між різними поколіннями людства, зумовлює активність усіх форм свідомості людини: почуття, переживання,
процеси мислення.
Актуалізація психологічних механізмів духовного розвитку призводить до активності вищих психічних функцій особистості, духовного
«Я» людини, упорядкування ідеалів, смислів і цінностей.
Під ідеалами (іdea — уявлення) розуміють уявлення людини про досконале в особистості, у внутрішньому та зовнішньому світі. Цінності визначають як елементи структури особистості, що закріплені життєвим досвідом і переживаннями та які відокремлюють важливе, істотне для людини
від несуттєвого. Смисли ж розглядаються як логічно представлені підстави
дій, міркувань особистості.
Розглянемо процес формування ідеалів, цінностей і смислів у часовому вимірі. Найпершими у дитини формуються ідеали, якими, в більшості
випадків, виступають батьки. Надалі ж у підлітковому віці ідеалізація батьків поступається критичному осмисленню їх вад і переваг, відбуваються
спроби підлітків вийти за межі сім’ї. Актуалізація духовного потенціалу
людини супроводжується переорієнтацією з особистісних на трансцендентні ідеали. Так, маленькі діти зазначають, що взірцями для них є батьки
(«хочу бути схожим на тата, маму!»), але надалі їм стає соромно це визнавати, оскільки вони прагнуть дорослості, самостійності. Підлітки мріють
бути схожими на молодіжних лідерів, наслідують поведінку кіногероїв.
У процесі розвитку особистість починає розподіляти риси людини
(тварин, персонажів з мультфільмів) на позитивні та негативні, поступово
визначає, що їй у них подобається, а що — ні. Таким чином вона все більше
усвідомлює ті риси, якості, які в сукупності складають її трансцендентний
ідеал.
Для розвитку духовного потенціалу надзвичайну роль відіграє можливість ознайомлення з духовними ідеалами (як особистісними, так і трансцендентними). Захоплюючись життям і настановами духовних подвижників,
і дитина, і доросла людина за наявності високого духовного потенціалу відчувають «спорідненість», «співпричетність», особливу духовну близькість.
Це емоційне захоплення може бути достатньо потужним для ціннісної переорієнтації, яка в багатьох настає лише внаслідок життєвих потрясінь.
Перші цінності в житті людини пов’язані з нею самою, з потребами тіла
(безпека, здоров’я, комфорт тощо). Цінними для дитини є також спрямовані на неї позитивні емоції — любов, піклування. Природний егоцентризм є
умовою її виживання, а найефективнішою зброєю в «дорослому світі» для
неї є прояв беззахисності, безпосередності, щирості. Навіть дикі тварини
безпорадні перед посмішкою Мауглі.
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Актуалізація в людині її духовного потенціалу зумовлює переорієнтацію від споживання до самовіддачі. Домінантними для неї стають духовні
цінності, зокрема, гуманістичні (добро, благодійність); естетичні (краса,
гармонія, досконалість у природі та в людині); екологічні (чистота, збереження планети від екологічної катастрофи); цінності самопізнання (інтроспекція, самоспоглядання, самоусвідомлення); самовдосконалення (пошук
шляхів і методів самопокращення, набуття нових позитивних особистісних
якостей) та цінності самореалізації (розкриття власного особистісного потенціалу в служінні ближнім, Батьківщині, людству, природі, Богу).
Смисли у віковому вимірі особистості формуються найпізніше, адже їх
усвідомлення вимагає інтелектуальної та моральної саморефлексії, яка не
під силу малій дитині. Перші смисли формуються у більшості під впливом казок, сімейних настанов. Надалі ж підліток піддає сумніву засвоєне
та прагне до створення власних смислових орієнтирів.
Основні смисли духовного порядку пов’язані з найважливішими проблемами людського буття, зокрема, його призначенням, свободою та відповідальністю, самовдосконаленням і найвищою духовною самореалізацією.
Активізація, «пробудження» духовного «Я» зумовлює виникнення абсолютно нових для людини потреб розвитку, які вона прагне зрозуміти та
визначити своє емоційно-оціночне ставлення до них. Як свідчать біографічні данні життя Г.С. Сковороди, Матері Терези та інших подвижників, духовні потреби приходять із-середини та усвідомлюються як поклик серця,
голос совісті, прагнення душі, життєва необхідність, у порівнянні з якою все
інше втрачає сенс [61]. При цьому наша увага, як інтелектуальний процес,
може бути спрямована і на зовнішній світ (через 5 органів сприймання), і
на внутрішній. Невідповідність між першим і другим наводить на роздуми
про недосконалість світу та власну недосконалість, про ідеальні зразки досконалості та необхідні кроки для наближення до них. Врівноваження протиріч спонукає особистість до розкриття та збагачення духовного потенціалу, спонукає до подальшого духовного розвитку. Під духовним розвитком
доцільно розуміти процес свідомого самовдосконалення особистості, що
спрямовує людину на підпорядкування свого біологічного та соціального
«Я» вищим ідеалам, цінностям і смислам у руслі Краси, Добра та Істини,
гармонізацію поведінки та способу життя, збагачення духовних надбань
людства результатами власної діяльності.
Духовні потреби, як поклик власного духовного «Я», можуть бути усвідомлені в будь-якому віці. «Хто почує голос Духа свого — і над безоднею
вознесеться», — стверджував Сергій Радонежський [34]. Однак нерідко усвідомленню духовних потреб особистості заважає надлишкова активність
інтелектуальної або ж емоційно-почуттєвої сфери. Саме тому невпинний
інтелектуальний розвиток або ж емоційна нестримність не можуть трансформуватися в розвиток духовного потенціалу особистості. Натомість духовний розвиток вимагає ієрархічного підпорядкування процесів мислення та емоційного реагування процесам свідомості, самосвідомості та волі.
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Зокрема, у функціональному вимірі актуалізація духовного потенціалу
особистості відбувається через:
- рефлексію інтелектуальної активності;
- упорядкування власних думок;
- контроль інтелектуальної активності;
- рефлексію емоційної активності;
- врівноваження емоційних станів.
У змістовому вимірі актуалізація духовного потенціалу потребує:
- рефлексії спрямованості мислення;
- спрямування мислення на вищі духовні поняття та категорії, духовну творчість;
- недопущення «низьких», негідних думок;
- опанування вищими емоційно-почуттєвими станами та їх утримання;
- недопущення негативних емоцій і почуттів.
Найчастіше, людина у процесі духовного розвитку використовує загальновідомі протягом тисячоліть духовні практики: різноманітні види
зосередження, медитації, спрямовані на контролювання думок і емоцій,
молитви для спрямування мислення в єдине русло, аскетизм для духовної
перемоги над бажаннями та потягами тощо.
Коли ж усвідомлення потреб власного духовного «Я» відбулося, для людини з надзвичайною ясністю відкривається її життєва місія, мета й орієнтири духовного розвитку. Особистість переорієнтовує увагу переважно на
власний духовний світ, пізнає не зовнішні об’єкти, а глибину власної душі,
осягає своє духовне «Я». З цього приводу Патанджалі зазначає: «Тоді, коли
розумове хвилювання узято під контроль, спостерігач зосереджується на
своїй власній природі. Контроль за змінами розумової активності досягається завдяки постійним зусиллям та відсутності прив’язаності... Практика
вимагає неперервності зусиль, спрямованих на збереження стійкості свідомості» [51, с. 2].
Подібні практичні настанови наводяться і в сучасній християнській літературі: «Щоб стати досконалим, треба замкнути вуста для обмови, розум
— для злих думок, а серце наповнити любов’ю до Бога і всіх людей» [54,
с. 52].
С. Гроф зазначав, що «переживання духовного «Я» та його інтимного
союзу з особистісним «Я» дає відчуття розширення внутрішнього простору, універсальності та впевненості в тому, що внутрішній світ якимось чином є причетним до божественної природи» [24, с. 48].
У результаті розвитку духовного потенціалу зростання активності духовного «Я» спрямовує мислення особистості на пошук нових моделей
духовно спрямованої поведінки, вищим проявом якої є вчинок-служіння
(І.Д. Бех), і через серію таких вчинків, об’єднаних духовними мотивами,
метою та результатами, трансформується в духовно спрямовану діяльність,
яка виступає умовою духовної самореалізації особистості.
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Людина у християнському розумінні стає «Храмом Святого Духа».
Негідна поведінка стає для неї неприпустимою не тому, що буде кимось
засудженою, а тому, що не відповідає її власній духовній сутності. Так, у
процесі консультативної взаємодії дівчина, яка працювала на престижному
телевізійному каналі, зізналася: «Не можу більше рекламувати алкогольні
вироби. Кожен раз, коли це роблю, пригадую, що від алкоголю щоденно
гине близько 100 людей. Не хочу бути до цього причетною!» Отже, процес
розвитку духовного потенціалу призводить до суттєвих змін не тільки у
внутрішньому світі особистості, але й змін траєкторії її життєвого шляху,
сприяє знаходженню нових можливостей самореалізації у світі.
За допомогою моделі розвитку духовного потенціалу особистості ми
розглянули рушійні сили, функціональні, змістовні та результативні характеристики цього процесу. Використання моделі на практиці дозволяє
краще розуміти етапи та особливості духовного розвитку, конкретизувати
його основні показники та критерії, здійснювати психологічну діагностику, спираючись на виокремлені складові.

1.8.

Психологічна модель особистості з високим духовним
потенціалом

Чим відрізняються риси та якості особистості з високим духовним потенціалом? Яким є її узагальнений психологічний портрет? Який спосіб
життя веде така особистість у сучасному соціумі?
Для відповіді на ці питання важливо розглянути духовний потенціал
через структурні компоненти особистості. Слід зазначити, що особистість
можна розглядати як суб’єктивну проекцію духовного «Я», яка забезпечує засвоєння та примноження життєвого досвіду, всю повноту соціальних стосунків та способів самореалізації у людському співтоваристві.
Особистість, як соціальне «Я» індивіда, виконує функцію посередництва
між «Я»-біологічним і «Я»-духовним, зумовлюючи відповідні соціальні
потреби в самоствердженні, кар’єрному зростанні, самореалізації у соціумі.
Ідентифікація людини суто з біологічним «Я» зумовлює потреби психофізіологічного характеру: в їжі, сні, відпочинку та ін., потреби, які пов’язані зі
споживанням. Що ж стосується «Я»-духовного, духовного потенціалу людини — відповідні потреби мають суттєву відмінність, оскільки духовний
потенціал скеровує особистість на самовіддачу, служіння ближнім (людям,
природі, світу), Красі, Добру та Істині.
Конструктивний розвиток особистості здійснюється шляхом оволодіння власною біологічною природою, перетворенням «натури» в культуру,
споживацтва — у творчість, творчості — в духовну творчість. На вищих
рівнях розвитку соціальне «Я» інтегрується в «Я»-духовне: через духовну
творчість, служіння та самовіддачу людина стає співтворцем нових духовних цінностей, нової духовної реальності, до якої запрошує оточуючих.
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Щодо структурної і функціональної будови особистості у вчених немає
одностайної думки. Як правило, наводяться переліки певних типових ознак,
психологічних портретів, класифікацій особистості. Зокрема, у світовій
психології відомою є типологія особистості, розроблена Е. Шпрангером
(1882-1953), до якої вчений відносив 6 типів:
1. Теоретична людина — тип людей, які прагнуть до пояснення, встановлення зв’язків, теоретизування, для яких важлива «істина за будь-яку
ціну». У найбільш природному вигляді цей тип втілюється в образі професійного вченого. Теоретик при цьому легко може зануритися у спекуляції, відриваючись від світу фактів. Продуктивна пізнавальна установка
полягає, на думку Е. Шрангера, в поєднанні теорії з практикою, що властиво критичним представникам теоретичного світу, зокрема, Платону та
Е. Канту.
2. Економічна людина — тип людини, яка в усіх життєвих ситуаціях на
перше місце ставить корисність. Це практична людина, для котрої сенс дій
полягає не в самій діяльності, а в її корисному ефекті. Для неї все стає засобом підтримки життя, боротьби за існування та найкращого устрою свого
буття, якому мають слугувати техніка та природні науки.
3. Естетична людина — відрізняється специфічною мотивацією до пошуку форми, гармонії, краси. Людей даного типу розглядають з різних позицій. Зокрема, з позиції того, чи є для них найбільш важливою краса душі,
природи або витворів мистецтва, чи створюють вони естетичні цінності
або лише насолоджуються ними. Е. Шпрангер також розрізняє ліричний
підтип (якого хвилює моментальна дія на емоційну сферу дрібних деталей
того, що відбувається в даний момент), епічний підтип (звернені до осмислення життя у всій її повноті) і розташований між ними драматичний підтип.
4. Соціальна людина — живе і діє заради любові до людей (вірніше, заради людей, яких вона любить). Справжня любов, вважає Е. Шпрангер, не
має нічого спільного з жалістю, благодійністю, вона — відображення вищої всепоглинаючої любові, що виростає з внутрішньої духовної структури людини. Соціальні форми життя визначаються змістом цінностей. Це
може бути любов до людини, правди, просвіти, звеличення в людині краси
та форми. Це також любов матері, у якої інстинкт любові організовує всю її
особистість. Не менша таємниця — любов чоловіка та жінки. Прообразами
соціального типу є для Е. Шпрангера Л.М. Толстой, Песталоцці.
5. Політична людина — живе і діє, щоб детермінувати вчинки та мотиви інших людей, виходячи при цьому з істинних духовних цінностей. Така
людина має втілювати в собі колективну владу: діяти від імені багатьох.
І тільки в цьому випадку, коли вождь має за собою потужну підтримку, яку
він представляє, ми зустрічаємо вищі політичні натури, людей імперативного характеру, в яких сконцентрована надіндивідуальна сила.
6. Релігійна людина — це ті, чия духовна структура постійно і цілком
спрямована на досягнення вищого переживання цінностей через особливі
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стани одкровень, здатність до сприйняття яких досягається завдяки особливому вихованню душі. Відмінності всередині релігійного типу засновані
на ставленні особистості до змісту життя. При позитивному ставленні ми
маємо тип іманентного містика, який бере активну участь у житті, всюди
знаходить «паростки божі» і у якого «все від бога». При негативному ставленні виникає тип трансцендентного містика, який усувається з життя (наприклад, це чернець, відлюдник). У разі подвійного, амбівалентного ставлення виникає дуалістична релігійна натура, яка розділяє своє життя на дві
половини, два виміри. До релігійного типу Е. Шпрангер відносив Спінозу
та Джордано Бруно.
Розглянута типологія здійснила суттєвий внесок у розуміння унікальності особистості, даних їй від народження нахилів, здібностей і талантів.
Однак, особистість може поєднувати в собі і теоретично-пізнавальні, і естетичні, і релігійні нахили, займаючись політикою чи економічною діяльністю. Отже для розуміння особистості з високим духовним потенціалом
типологія Е. Шпрангера є занадто узагальненою.
Слід зазначити, що спроби розподілити людей за типами відомі і в подальшій історії. Так, соціоніка, ґрунтуючись на ідеях К. Юнга, розподіляє
людей на 16 соціотипів у залежності від домінування етики чи логіки, інтуїції чи сенсорики, екстраверсії чи інтроверсії.
Спроби створення класифікації рис, якостей та здібностей здорової
(в тому числі духовно), самоактуалізованої, самореалізованої особистості були здійснені А. Маслоу, К. Роджерсом, Г. Олпортом [81]. За психологiчним поpтpетом, створеним А. Маслоу, самоактуалізована особистість
(САО) характеризується такими рисами:
1) пpостота, пpиpоднiсть як у поведiнцi, так i у внутpiшньому свiтi, думках, пpагненнях. САО не дiє для зовнiшнього ефекту;
2) пеpеважний iнтеpес до свiту, а не до себе, вiдсутнiсть егоцентpизму;
3) наявнiсть спpави, в яку САО вipить, якiй вона вiддана. Коли така людина каже «моя pобота», це означає «моя мiсiя у життi»;
4) САО вiддає пеpевагу об’єктивним, а не емоцiйним оцiнкам;
5) твоpчi здатностi у тiй чи iншiй областi (художнi, науковi та iн.);
6) бiльша, нiж у iнших людей здатнiсть вiдчувати pадiсть та щастя; вони
мають бiльше iнтеpесiв, глибше вiдчувають кpасу свiту, менше стpаждають
вiд нудьги, вiдчаю, вiдсутностi мети;
7) пiдвищена здатнiсть до любовi, до глибинного особистого зв’язку
з людьми;
8) демокpатичнiсть, вiдчуття iдентичностi з людством;
9) повага до себе та iнших, схильнiсть до фiлософського гумоpу.
У психологiчному поpтpетi «повнiстю функцiонуючої особистостi»,
ствоpеному К. Роджеpсом, спостерігається більша виpаженiсть цiннiсної
спpямованостi особистості [81]:
1) вiдкpитiсть свiту (i зовнiшньому i внутpiшньому), новому досвiду,
поглядам, iдеям, способу життя;
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2) почуття об’єктивної свободи, вipа у здатнiсть здiйснити життєвi плани;
3) пpагнення до цiлiсностi, до єдностi тiла i духа, думки та почуття, науки та здоpового глузду, pоботи та гpи;
4) туpбота пpо людей, готовнiсть надати допомогу;
5) почуття єдностi з пpиpодою, пpояв туpботи пpо неї, наявнiсть екологiчної свiдомостi;
6) довipа до власного досвiду у поєднаннi з недовipою до нав’язаних
iззовнi автоpитетiв, готовнiсть виносити самостiйнi моpальнi судження;
7) здатнiсть жити у суспiльствi та гpати в ньому констpуктивну pоль, не
пеpетвоpюючись у його полоненого;
8) скептичне вiдношення до науки i технiки, якi викоpистовуються для
пpигнiчення пpиpоди та манiпуляцiї людиною, у поєднаннi з пiдтpимкою
застосування науково-технiчних досягнень у гуманних цiлях;
9) вiдсутнiсть потягу до гpошей та пpивелеїв; байдуже ставлення до
багатства;
10) надання пеpеваги духовним цiнностям та духовним особистостям,
таким як Тейяp де Шаpден, Микола Реpiх, Сальвадоp Далi.
Особливо цікавим є портрет трансцендентної особистості, особистості, яка досягла вищого рівня самореалізації, створений А. Маслоу.
Психологічний портрет включає такі риси:
1. Трансцендери легко, природно розмовляють мовою Буття, мовою
поетів, провидців, глибоко релігійних людей. Тому вони краще розуміють
парадокси, музику, взагалі мистецтво, досягають більшого успіху у невербальному спілкуванні.
2. Бачать у всіх речах сакральну сторону, не відмовляючись водночас
розглядати їх на практичному рівні.
3. Найважливiшими мотивуючими факторами для них є буттєві цінності — такі, як досконалість, істина, добро, цілісність.
4. Чутливіше за інших сприймають красу.
5. Легше за інших виходять за межі власного «Я».
6. Оптимістичні, проте схильні до деякої буттєвої або космічної печалі
з приводу нерозумності, жорстокості та недалекоглядності людей.
7. Менше бояться, що їх назвуть диваками і тому більш здатні до творчості.
8. Краще розуміють неминучість зла у філософському смислі, водночас
відчувають жаль до його носіїв і при цьому непохитні у боротьбі з ними.
9. Проявляють підвищену схильність до глибокої духовності чи релігійності — як в теїстичному, так і в нетеїстичному розумінні.
10. Завдяки легшому сприйняттю буттєвого світу схильні до відчуття
піднесеності, натхнення.
Наведені психологічні портрети, безумовно, відображають певний профіль особистості, але не структуровані відповідно до її функцій, внутрішніх
процесів, що ускладнює цілісне сприйняття.
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У сучасних науково-психологічних дослідженнях поняття особистості
розглядається в контексті таких проявів людини, як «...мотиви її діяльності, індивідуальні біохімічні властивості, соціальні ролі, типи вищої нервової
діяльності, фізична зовнішність, інтереси, ідеали, здібності, афекти, смаки,
особливості національного характеру, світосприйняття, моральність, самосвідомість, продукти творчості, уява, ритуали, світосприйняття в різні історичні епохи, місце в соціальній групі, швидкість реагування, воля, антипатії та симпатії, переживання в критичних ситуаціях, професійні навички та
вміння, вчинки, діяння тощо» [41, с. 68].
Очевидно, що наведене поєднання рис, якостей та ознак особистості також вимагає певного структурування. Вагомий внесок у розробку проблеми
створення психологічної структури особистості здійснили В.М. Бехтерєв,
Л.С. Виготський, В.В. Зеньковський, Г.С. Костюк, О.Ш. Кульчицький,
О.Ф. Лазурський, О.М. Леонтьєв, Ф. Леpш, В.Ф. Моpгун, К.К. Платонов,
С.Л. Рубiнштейн та iн. За одиницю психологічного аналізу уявлень про
особистість у вітчизняних теоріях прийнято поняття властивостей особистості. На думку Г.С. Костюка саме у набутті особистістю різноманітних
вершинних властивостей виявляється розвивальний результат того культурного, історичного, філо- та онтогенетичного розвитку особистості, який
дає змогу творчо змінювати якість предметного світу. Незважаючи на різноманітність психологічних властивостей, усі вони мають однакову структуру, що складається з трьох сторін — змістової, мотиваційної, операційної
(функціональної) [42].
На думку В.В. Рибалки, «У контексті культурно-психологічної концепції особистості та її складової — наукового уявлення про психологічну
структуру особистості — кожна її властивість як «одиниця» має піддаватися аналізу через три виміри:
І. Соціально-психолого-індивідуальний (тобто змістовно-психологічний — через функції, стани, процеси, властивості, що згуртовані у підструктурах спілкування, спрямованості, характеру, самосвідомості, досвіду,
інтелекту, психофізіології);
ІІ. Діяльнісний (через структурні компоненти діяльності: потребовомотиваційний, інформаційно-пізнавальний, цілеутворюючий, операційнорезультативний, емоційно-почуттєвий);
ІІІ. Генетичний або віковий (що передбачає врахування рівня становлення властивості від задатків до здібностей). Це означає, що кожна властивість має аналізуватися і синтезуватися як в собі, так і «поза себе» за
усіма трьома вимірами» [77].
Узагальнюючи теоретичний пошук з цієї проблеми у книзі «Теорії
особистості у вітчизняній психології», В.В. Рибалка пропонує авторську модель особистості, яка включає в себе три наведені вище виміри [78].
Використання цієї моделі як базової дозволяє:
1. Виявляти особливості духовного потенціалу особистості через функції, стани, процеси, властивості, що об’єднані у підструктурах спілкування,
73

спрямованості, характеру, самосвідомості, досвіду, інтелекту, психофізіології.
2. Досліджувати не тільки внутрішньо-психологічні ознаки духовного
потенціалу, але й його зовнішні прояви у поведінці, вчинках і діяльності
особистості.
3. Встановлювати ті чи інші часові орієнтири актуалізації психологічних механізмів розвитку духовного потенціалу особистості.
Для створення психологічної моделі особистості з високим духовним
потенціалом було здійснено аналіз змісту життєвого шляху тих представників людства, які в різні історичні епохи досягали духовних вершин,
ставали духовними подвижниками, великими Вчителями. До факторів, що
визначають життєвий шлях, як правило, відносять географічне положення
країни, місце проживання сім’ї та соціально-психологічні умови становлення особистості. Що ж стосується духовного шляху, то дослідники конкретизують його таким чином:
1) розвиток у певному напрямку (у бік співчуття та життєвої мудрості);
2) перспектива життєвого ландшафту, яка неперервно змінюється;
3) етапи на шляху, про який ідеться (джерелом натхнення є прогрес
у нашому русі від бездушності, захистів і сліпоти до свободи, до пізнання реальностей нашого життя й реальності загалом);
4) пов’язаність різних сторін (розвиток розуму, сповненого мудрості, і дій, сповнених милосердя, співчуття й любові, причому обидві
сторони, тобто розум і дії, мають розвиватися симультанно) [81, с.
151].
Розгляд життєвих шляхів видатних духовних постатей здійснювався за
допомогою біографічного методу з акцентом на ті події життя, які сприяли духовному розвитку особистості, складали у часі причинно-наслідкові
зв’язки.
Серед багатьох мільярдів жителів нашої планети за історію людства
особистостей з високим духовним потенціалом було чимало; імена багатьох із них залишилися невідомими для нащадків, тому запропонований
аналіз здійснювався на матеріалі найбільш відомих і загальновизнаних
представників духовної історії цивілізації.
На думку К. Роджеpса, до духовних особистостей слід віднести таких,
як Тейяp де Шаpден, Микола Реpiх, Сальвадор Далi [79]. Відомий болгарський духовний Учитель Омраам Мікаель Айванхов звертає увагу на
духовну спадщину таких великих керманичів людства, як Ісус Христос,
Мойсей, Платон, Піфагор, Гермес Трисмегіст, Орфей, Заратустра, ЛаоЦзи, Крішна, Будда, Рама [53]. До цього списку Ш. Амонашвілі додає також Сергія Радонежського та Януша Корчака [3, c. 10].
До основних психологічних критеріїв, яким мають відповідати духовні
подвижники, було віднесено:
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1) прагнення до реалізації у власному житті ідеалів Краси, Добра та
Істини;
2) єдність прагнень, поведінки та духовно спрямованої діяльності, що
проявляється в життєвих виборах і вчинках;
3) наявність філософського вчення, настанов, що передавалися усно чи
письмово;
4) наявність учнів, послідовників.
За висунутими критеріями було складено список, до якого увійшли: Рам, Крішна, Мойсей, Орфей, Піфагор, Будда, Платон, Ісус Христос,
Сергій Радонежський, Григорій Сковорода, Олена Реріх та Микола Реріх,
Порфирій Корнійович Іванов, Мати Тереза. Біографії цих особистостей
було детально проаналізовано та узагальнено у змісті навчального посібника «12 шляхів духовності» [61]. Також було проаналізовано життєві
шляхи старця Силувана, князя Святослава (чернігівського), Жанни Д’арк,
Джордано Бруно, Якова Беме, Рамакрішни, Володимира Вернадського,
Януша Корчака, Сальвадора Далі та ін.
У процесі біографічного аналізу особлива увага приділялася виділенню
в текстах певних одиниць змісту, зокрема:
- подій раннього дитинства, факторів, що сприяли духовному становленню;
- особливостей духовного розвитку на різних етапах життя;
- мотивів духовних вчинків та поведінки;
- ставлення до себе та оточуючих;
- особистісних змін, що пов’язані з процесом духовного розвитку;
- перебігу переживань та емоційних станів;
- особливостей духовної самореалізації на життєвому шляху;
- ставлення до смерті.
Отримана в результаті аналізу та узагальнюючої роботи класифікація
подана у таблиці 1.3. Класифікацію утворюють 125 якостей особистості з
високим духовним потенціалом, які складають зміст структури особистості та найбільш виразно проявляються:
- у спілкуванні (в літературній формі, з високодуховними особистостями та людьми, які потребують духовної допомоги, у колективі,
з природою, Богом, Буттям, Абсолютом);
- у спрямованості (гуманістичній, на гармонійний розвиток, духовне
самовдосконалення, естетичній, екологічній, на духовну самореалізацію);
- у характері (риси цілеспрямованої, творчої, оригінальної, порядної,
високоморальної, доброзичливої людини);
- у самосвідомості (здатності до адекватного самоусвідомлення, до
самоаналізу, до самоорганізації духовної практики та діяльності, до
духовного самовдосконалення);
- у духовному досвіді (здатності до набуття та реалізації духовного
досвіду в повсякденному житті);
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-

в інтелектуально-творчих здібностях (в увазі та спостережливості,
стратегічному та поліфонічному мисленні);
- пам’яті;
- уяві;
- психофізіологічних якостях (відповідальному ставленні до власного організму).
Як видно з представленого матеріалу, духовний потенціал накладає
відбиток на всі підструктури особистості, яка потенційно виступає регулятором високодуховної діяльності та поведінки людини. Її спосіб життя,
як правило, характеризується відмовою від насильства. Зокрема, в історії
людства чимало особистостей з високим духовним потенціалом були вегетаріанцями, оскільки показником духовності, культури та цивілізованості
людини є її ставлення до слабких. Відомим є випадок, коли в Плутарха,
який писав життя Піфагора, запитували, чому Піфагор не їв м’яса. Тоді
Плутарх відповідав, що його не те дивує, що Піфагор не їв м’яса, а дивує те,
що дотепер люди, які можуть ситно харчуватися зернами, овочами і плодами, ловлять живі істоти, ріжуть їх на частини та поїдають [107].
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Таблиця 1.3

ПотpебовоІнформаційно-пізнаваРезультативний комЦілеутворюючий
мотивацiйний льний компонент (при- компонент
понент (виконання
Емоційно-почуттєвий
(прийняття
компонент
йом, пошук, переробка
рішення, досягнення
компонент діяльності
рішення)
діяльності
інформації)
результату)
1
2
3
4
5
А. ЗДIБНОСТI ВИСОКОДУХОВНОЇ ОСОБИСТОСТI ДО СПIЛКУВАННЯ ТА МIЖОСОБИСТIСНОЇ
ВЗАЄМОДIЇ
А — I. Здатнiсть до духовного спiлкування у лiтературнiй формi
1. Потреба в
2. Здатність до пошуку
3. Здатність до система- 4. Здатність до письмо- 5. Зацікавленість у
інформації
та визначення інформа- тизації духовних знань і вого викладання своїх
читанні стародавньої
духовного хара- ції духовного характеру різних філософських чи думок, ідей, духовного
та сучасної літератури
ктеру
в літературних джерелах психологічних підходів досвiду в літературних
духовного спрямування
творах (прозі, віршах),
листах, настановах
А — II. Здатнiсть до вербального та невербального спiлкування з високодуховними особистостями та людьми, які
потребують духовної допомоги
6. Потреба у
7. Здатність до пошуку
8. Здатність до обгово9. Здатність до передачі 10. Почуття вдячності,
духовному спіл- нових форм спілкурення духовних ідей,
духовних знань, досвіду, прояв співчуття, милокуванні
вання, до сприйняття ду- накреслення планів
до надання духовної
сердя, емпатії, довіри у
ховного змісту у творах самовдосконалення з
допомоги потребуючим процесі спілкування
мистецтва, у спілкуванні партнерами зі спілкуу різних формах спілкуз високодуховними
вання
вання
особистостями
А — III. Здатнiсть до духовного спiлкування в колективi
11. Потреба
12. Здатність до сприй- 13. Здатність бачення цін- 14. Здатність створю15. Почуття любові,
в духовному
няття духовних ідей та ного у поглядах кожного
вати та підтримувати
поваги, дружелюбності,
співробітницпроектів у процесі спіл- та накреслення єдиної
в колективі атмосферу
спільності, вдячності за
тві з однодум- кування в колективі
мети, задуму, проекту
поваги, порозуміння,
співробітництво
цями
творчої співпраці

Психологічна модель особистості з високим духовним потенціалом
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А — IV. Здатнiсть до духовного спiлкування з Природою, Богом, Буттям, Абсолютом
16. Потреба у
17. Здатність у процесі 18. Здатність співвідносити 19. Здатність до розши- 20. Відчуття єдності з
регулярному
споглядання, молитви отриману інформацію із
рення свідомості, фор- Буттям, причетності до
спілкуванні з
чи медитації сприйвласними поглядами, духо- мування нової картини його життя, «океанічне
Природою, Все- мати Буття як живий вними ідеалами, життєвою світу, до спілкування
відчуття», «піковий
світом, Богом
цілісний Організм
метою
мовою Буття, мовою
досвід»
поетів, провидців
Б. СПРЯМОВАНIСТЬ ВИСОКОДУХОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
Б — V. Гуманiстична спрямованість
21. Бажання
22. Інтерес до при23. Здатність відрізняти
24. Здатність турбува- 25. Почуття гуманізму,
приносити
кладів гуманізму, досправжній гуманізм від
тися про людей, відсут- доброзичливість
добро, користь бротворення в історії
показного
ність егоцентризму
світу, людству, людства
країні, ближнім,
виявляти мотиви гуманістичної поведінки
Б — VI. Спрямованiсть на гармонiйний розвиток, духовне самовдосконалення
26. Бажання
27. Інтерес до влас28. Накреслення плану ду29. Створення власної 30. Почуття гармонії,
досягати та
ної сутності, методів
ховного самовдосконалення, картини світу, цілісзадоволення від внутпідтримувати
самопізнання, та
прогнозування етапів вико- ність між тілом, душею рішнього прогресу, віра
гармонію у
самовдосконалення,
нання життєвих завдань
та духом, емоціями та в себе
внутрішньому
сприйнятливість до
розумом, готовність
світі, різнобічно власних духовних
змінювати себе
удосконалюва- потреб і відкритість
ти себе
новому досвіду та
способу життя
Б — VII. Спрямованiсть естетична
31. Бажання
32. Інтерес до проявів 33. Схильність до відшукан- 34. Потяг до покращен- 35. Почуття захвату,
сприймати та
краси у творах мистец- ня прекрасного в явищах
ня світу, вибір певних величі, співзвуччя з
створювати
тва, у природі, в душах світу, характері людей
видів мистецтва для
прекрасним
прекрасне
людей
реалізації своїх нахилів
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37. Інтерес до інформації щодо екологічного стану природи,
критичне ставлення
до винаходів науки і
техніки, що шкодять
природі та людині
Б — IХ. Спрямованiсть на духовну самореалiзацiю
42. Інтерес до духовних 43. Прагнення до розгляду
44. Здатність наповнюцінностей, до привласних ідей і планів з огля- вати кожен день життя
кладів самореалізації
ду на власну життєву місію змістом, максимально
духовних подвижникорисним для себе та
ків, байдуже ставлення
світу, самореалізація у
до багатства
різних видах діяльності

56. Вимогливість

В — ХIІ. Риси характеру порядної, високоморальної людини
57. Відвертість у
58. Відповідальність,
59. Сміливість, схиспілкуванні, відмостаранність, сумління,
льність до героїзму,
ва від лицемірства,
надійність
готовність до ризику
хитрощів, дотримання
заради високої мети,
високоморальних норм
відмова від насильства
поведінки

В. ХАРАКТЕР ВИСОКОДУХОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
В — Х. Риси характеру цiлеспрямованої людини
46. Ініціатив47. Допитливість, від- 48. Цілеспрямованість
49. Терплячість, витриність
критість новому
валість
В — ХI. Риси характеру творчої, оригiнальної людини
51. Мотивація 52. Оригінальність,
53. Творчий пошук, винахід- 54. Життєва мудрість
життєтворчості свіжість сприйняття
ливість спонтанність

41. Бажання
знайти в соціумі власне місце
для принесення максимальної користі, для
реалізації власного духовного
потенціалу

36. Бажання
захистити
живу і «неживу» природу
від нерозумної
людської діяльності

Б — VIII. Спрямованість екологічна
38. Прагнення до пошуку
39. Участь у заходах,
шляхів виходу з екологічної що спрямовані на
кризи, збереження планети покращення екологічного стану природи
(екологічних рейдах
тощо)

60. Почуття гідності, толерантності, терпимість

55. Дотепність, почуття
філософського гумору
(на відміну сарказму)

50. Почуття відданості
меті, віра в неї

45. Почуття задоволення, внутрішньої радості,
віра у свою справу, відданість меті

40. Почуття єдності з
Природою, радість від
усвідомлення своєї
корисності

Продовження табл. 1.3
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70. Повага до себе як
до частини Природи,
Всесвіту, задоволення
від усвідомлення себе
частиною Абсолюту

65. Почуття любові до
ближніх

Продовження табл. 1.3

71. Потреба в
самопізнанні
себе в єдності
світу

Г — ХV. Здатнiсть до самоаналiзу
72. Здатність до
73. Здатність до аналізу
74. Здатність до само- 75. Задоволення від
інтроспекції, самоспо- ціннісної спрямованості
аналізу власних емоцій самопізнання
глядання, спостересвоїх думок, слів та вчинків, і почуттів, низький
ження та адекватного
їх співставлення з ідеалом
ступень внутрішніх
самоусвідомлення
конфліктів
Г — ХVI. Здатність до самоорганiзацiї духовної практики та діяльності
76. Потреба в
77. Здатність до ви78. Здатність до система79. Здатність до про80. Почуття задоволення
самоорганізації значення та вивчення
тизації методів актуалізації явів волі та характеру від можливості вольової
та духовній
духовно спрямовата розвитку духовного
у процесі духовної
саморегуляції, керупрактиці
ної інформації, що
потенціалу, до передбачення трансформації особивання своїми думками,
необхідна для духовно підйомів та криз
стості
бажаннями та емоціями
спрямованої діяльності
Г — ХVII. Здатність до духовного самовдосконалення
81. Потреба у
82. Здатність до
83. Здатність спiввiдноси84. Здатність ефектив- 85. Почуття задоволення
самотворенні
пошуку та знаходжен- ти свій духовний шлях зі
но виконувати програ- вiд розвитку духовного
ня духовних ідеалів
шляхами високодуховних
му самовдосконалення, потенціалу, відчуття
(особистісних, та
особистостей, розробляти
вносити конструктивні причетності до еволютрансцендентних),
реальний план самовдоско- зміни у власні погляди ційних процесів у Бутті
зразків особистісного
налення
та поведінку
самовдосконалення

66. Потреба
в самоусвідомленні
своєї природи, потреб
біологічного,
соціального та
духовного «Я»

61. Доброзичливість

В — ХIII. Риси характеру доброзичливої людини
62. Ввічливість,
63. Оптимістичність,
64. Вірність, сердечтактовність, чуйність, життєрадісність, внутрішня ність, великодушність
чесність
свобода
доброта
Г. САМОСВIДОМIСТЬ ВИСОКОДУХОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
Г — ХIV. Здатнiсть до адекватного самоусвiдомлення
67. Здатність до само- 68. Здатність до усвідомлен- 69. Здатність до дуусвідомлення власних ня залежності між власними ховної ідентифікації,
позитивних якостей і
якостями та життєвими
децентрації, рефлексії і
якостей, що заважають успіхами і невдачами
трансценденції
духовному розвитку
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Д. ДУХОВНИЙ ДОСВIД ОСОБИСТОСТІ
Д — ХVIII. Здатність до набуття духовного досвіду
86. Стійке
87. Здатність розпізна- 88. Здатність до систе89. Здатність до розвитку 90. Почуття задовопрагнення
вання, відмежування
матизації власного та
існуючих духовних вчень, лення вiд здобуття
духовного роз- духовного досвіду від загальнолюдського духов- традицій, до виявлення
духовного досвіду, вiд
витку, набуття псевдодуховного (ма- ного досвіду, дослідження нових закономірностей
власного внеску у духодуховного
гії, спіритизму, тощо)
наступності духовних
розвитку людини та
вну скарбницю людства
досвіду
традицій
людства
Д — XIX. Здатність до реалiзацiї духовного досвіду в повсякденному житті
91. Потреба в 92. Здатнiсть сприй93. Здатнiсть довiряти вла- 94. Готовнiсть виноси95. Задоволення від дудуховній самати буденнi життєвi сному досвiду у поєднаннi ти самостійні моральні
ховної самореалізації,
мореалізації в ситуацiї як можливiсть з недовiрою до псевдоавто- судження, здатність бачити емоційна врівноважеусіх життєвих отримання духовного ритетів, нав’язаних із-зовні ситуацію із-зовні, з позиції ність під час критисферах
досвiду
мудрості, любові
ки або соціального
схвалення
Е. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ, ФУНКЦІЇ І ПРОЦЕСИ ОСОБИСТОСТІ
Е — XX. Увага та спостережливість
96. Інтерес
97. Здатність у
98. Здатність до кон99. Здатність до свідо100. Емоційна стійкість при
до духовних
будь-яких явищах,
центрації уваги як на
мого керування увагою,
напруженому духовному
знань, тради- дрібницях помічати
зовнішніх об’єктах, так
постійна «включеність у пошуку, духовних кризах
цій, духовних внутрішній смисл,
і на власних внутрішніх
життя», здатність робити
вчень
сакральне значення
станах
відкриття
Е — ХХI. Стратегiчне мислення
101. Установка 102. Здатнiсть вiдо103. Здатнiсть передбача- 104. Здатнiсть розпочати, 105. Почуття впевненості в
на духовну са- кремлювати головне ти наслiдки своїх дiй, спо- продовжити та заверши- успiшному завершеннi дій
мореалiзацiю, вiд другорядного,
собiв поведiнки, бачити
ти певний етап духовного
на досягнення причини та наслідки, перспективи починань
зростання
головних жит- зважаючи на життєву
тєвих цiлей
мету

Продовження табл. 1.3
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110. Почуття гармонії, єдності світу,задоволення від
подолання меж і стереотипів мислення

Е — ХХIII. Пам’ять
112. Готовнiсть
113. Здатність пам’ятати 114. Яснiсть думок
115. Почуття легкостi,
пам’ятi вчасно відтво- добро та забувати зло, об- завдяки структуруванню незавантаженностi пам’ятi
рити потрiбну інфо- рази, кривду, приниження в пам’ятi основних прин- неактуальною інформацією
рмацію, здатність до
ципiв, законiв Буття
ретроспекції

107. Зданiсть до
бачення взаємозв’язкiв подiй, до
вiдстеження власних
внутрiшнiх станiв

Продовження табл. 1.3

116. Потреба
детермінації
уяви образами
Краси, Добра
та Істини

E — ХХІV. Уява
117. Пошук інфо118. Дар передбачення,
119. Здатність до візуалі- 120. Радість від подолання
рмації про методи
пророцтва прагнення
зації позитивних образів уявних обмежень, реалізакерування уявою,
до упорядкування уяви,
і подій у процесі життєт- ції творчості у внутрішньопізнання образів вну- спрямування її в позитив- ворчості, прогнозування му та зовнішньому світі
трішнього світу через не ціннісне русло
майбутнього
сновидіння
Є. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ЯКОСТІ ВИСОКОДУХОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
Є — ХХV. Відповідальне ставлення до власного організму
121. Інтерес
122. Самопізнання
123. Оздоровлення орга- 124. Удосконалення пси- 125. Почуття впевненості у
до власного
особливостей організму засобами природи, хофізіологічних власти- своїх фізичних можливосорганізму
нізму, пошук методів свідоме харчування, довостей, здоровий спосіб
тях, гармонії Духа та тіла
як засобу
фізичного самовдос- тримання постів, вегетарі- життя
самореалізації коналення
анство і т.п.
духовного «Я»

111. Потреба
в упорядкуванні пам’яті,
установка на
запам’ятовування духовно
вагомої інформацiї

106. Iнтерес до
закономiрностей i законiв
зовнiшнього та
внутрiшнього
свiту

Е — ХХII. Поліфонічне мислення
108. Здатнiсть до різнобі- 109. Здатнiсть до творчочного ана- лiзу проблем,
го синтезу, до поєднання
ситуацiй, подiй життя,
рiзних позицій, науки,
власної поведінки
релігії, мистецтва

Найбільш відомими серед вегетаріанців були Заратустра, Піфагор,
Гаутама Будда, Ісус Христос, пророк Магомед, Далай Лама, Конфуцій,
Сократ, Гіппократ, Платон, Арістотель, Плутарх, Емпедокл, Епікур Горацій,
Овідій, Сенека, Оріген, Іоан Златоуст, Сергій Радонежський, Леонардо да
Вінчі, Томас Мор, Монтень, Ісаак Ньютон, Еммануїл Сведенборг, Вольтер,
Бенджамін Франклін, Карл Лінней, Граф Сен-Жермен, Жан-Жак Руссо,
Байрон, Серафим Саровський, Фрідріх Шиллер, Шопенгауєр, Байрон,
Емерсон, Чарльз Дарвін, Ріхард Вагнер, Лев Толстой, Микола Федоров,
Марк Твен, Ілля Рєпін, Томас Едісон, Володимир Соловйов, Вінсент
Ван Гог, Нікола Тесла, Джордж Бернард Шоу, Рабіндранат Тагор, Генрі
Форд, Герберт Уеллс, Махатма Ганді, Альберт Ейнштейн, Святослав Реріх,
Данило Андреєв.
Як зазначав Л.М. Толстой: «Люди не вважають поганим їсти тварин через те, що помилкові вчителі запевнили їх, начебто Бог дозволив людям
споживати в їжу тварин. Це неправда. У яких би книгах не було написано,
що не гріх вбивати тварин і поїдати їх, в серці кожної людини написано
ясніше, ніж у будь-яких книгах, що тварин треба жаліти і не можна вбивати
так само, як і людей. Ми всі знаємо це, якщо не заглушаємо в собі совісті»
[107]. Таким чином орієнтація на Добро, гуманістична спрямованість особистості з високим духовним потенціалом не обмежується тільки колом
«собі подібних істот».
«Не піднімай руки проти брата твого і не проливай крові жодних інших
істот, які населяють землю, — ні людей, ні домашніх тварин, ні звірів, ні
птиці; в глибині твоєї душі віщий голос тобі забороняє її проливати, бо кров
— це життя, а життя ти не можеш повернути», — застерігає Ламартин.
Тварини, рослинний світ, уся екологія планети залежать від рівня свідомості сучасної людини. Серед сучасних відомих діячів мистецтв дотримуються вегетаріанства Річард Гір, Арнольд Шварценегер, Девід Духовний,
Бред Піт, Том Круз, Ніколь Кідман, Бриджіт Бардо, Памела Андерсон,
Сінді Кроуфорд, Клаудіа Шиффер, Ума Турман, Стінг, Мадонна, Брайан
Адамс, Джон і Йоко Леннон, Пол Маккартні, Джордж Харрісон, Рінго
Стар, Оззі Осборн, Тіна Тернер, Монсерат Кабальє, Джастін Тімберлейк,
Людмила Гурченко, Михайло Задорнов, Георгій Віцин.
Однак не слід ототожнювати вегетаріанство з духовністю, адже серед
відомих вегетаріанців був і Адольф Гітлер, який вважав гідними життя одних істот, а інших знищував. Відмова від тваринних продуктів може мати
в основі не морально-етичний підтекст, а прагнення до покращення здоров’я, релігійні заборони чи просто економію коштів. Саме тому від цих
аргументів слід відрізняти голос серця, поклик духовного «Я». «Не убий,
— зазначає Л.М. Толстой, — відноситься не лише до людини, але і до всього
живого. Заповідь ця була записана в серці людини перш, ніж вона була записана на скрижалях» [107].
Звичайно, поєднання в сукупності всіх якостей та здібностей, наведених у класифікації, в особистості однієї людини — явище досить рідке.
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Найчастіше на практиці духовний потенціал є сформованим в окремих
підструктурах, наприклад, людина може залюбки спілкуватися на духовні
теми, однак не мати досвіду відповідних вчинків. Створена психологiчна
модель являє собою своєрiдний еталон якостей, здiбностей та нахилiв, а їх
системне представлення дозволяє бачити не окремі риси особистості, а їх
безпосередній зв’язок та взаємовплив, що особливо важливо для здійснення психологічної діагностики духовного потенціалу.
В історії людства достатньо прикладів проявів духовного потенціалу.
Так, відомими є спроби лікарів, які намагалися подолати чуму, проводячи
експерименти на собі. Першу подібну спробу здійснив англійський лікар
А. Уайт, наносячи собі в рани ферменти хворої жінки. Через деякий час лікар захворів чумою і помер. Однак це не зупинило героїчні спроби винайти
ліки проти хвороби. Так, через 30 років французький лікар А.Ф. Бюлар у
Єгипті в 1834 р. надів на себе одяг хворого на тяжку форму чуми та пробув
у ньому 48 годин, не відчуваючи найменших симптомів хвороби. Два дні по
тому на середньому пальці його лівої руки з’явився фурункул, який передував смерті лікаря.
Трагічно закінчилися досліди багатьох інших вчених: Актуа Клот
(Франція), Алоіс Розенфельд (Австрія), Еузебіо Валлі (Італія), однак кожна спроба героїчних лікарів не була марною — вона наближала перемогу
людства над хворобою.
Яскравим прикладом сили людського духу був «матч смерті», що проходив у 1942 році в окупованому нацистськими військами Києві. Полонених
гравців київського «Динамо» змусили грати з німецькою футбольною командою, а по завершенні зустрічі динамівців, які відмовилися програти,
стратили в Сирецькому концтаборі. Ця подія, безумовно, вплинула на бойовий дух співвітчизників, засвідчивши можливість моральної перемоги
над ворогом силою не зброї, а футбольного м’яча.
Оскільки духовні подвижники не прагнуть слави, випадки проявів духовного потенціалу в історії людства трапляються набагато частіше, ніж
про це стає відомим. Так, коли взимку 2013 р. у м. Києві були надзвичайні
замети снігу, люди кидали свої автомобілі, сподіваючись дістатися додому
хоча б пішки. Тоді на дорогах міста з’явилося чимало приватних позашляховиків, які безкорисливо допомагали потерпілим — витягали авто з заметів, розвозили людей по домівках, не беручи з них грошей навіть за бензин.
Відповідаючи на запитання служби новин, водії зізнавалися, що отримували справжнє задоволення від допомоги потребуючим.
Коментуючи наведені приклади, слід зазначити, що кожна особистість
має духовний потенціал, можливо, сформований не в усіх підструктурах,
можливо, не проявлений на даний момент, однак не кожна людина за час
свого життя встигає реалізувати та примножити свої потенційні можливості.
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Розділ 2.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ОСОБИСТОСТІ НА ОСНОВІ ЗАСОБІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
ДІАГНОСТИКИ
2.1.

Принципи та методичні підходи до психологічної діагностики
духовного потенціалу особистості на різних вікових етапах

Психологічна діагностика є специфічною галуззю психологічної науки,
яка розробляє методи виявлення та виміру індивідуально-психологічних
характеристик людини. Навіщо потрібна психологічна діагностика духовного потенціалу особистості? Спираючись на її результати, неможливо визначити кращих чи гірших учнів у школі або студентів у ВНЗ; ці результати поки непотрібні при вступі до вищих навчальних закладів чи прийомі на
роботу, хоча професіонал з високим рівнем духовного потенціалу є більш
сумлінним і надійним, має численні морально-етичні переваги. Людина, у
якої показники духовного потенціалу можуть виявитися вищими, ніколи
не буде цим хизуватися, як іноді хизуються результатами інтелектуальних
тестів.
Водночас діагностика духовного потенціалу особистості викликає особливу зацікавленість: чи можливо взагалі дослідити духовну сферу людини? На яких принципах має здійснюватися це дослідження? Які методичні
підходи можуть забезпечити психодіагностику на практиці?
Слід зазначити, що діагностика духовного потенціалу особистості може
бути цікавою для декількох категорій читачів:
1) Для тих, хто прагне до самовдосконалення та розглядає духовний
розвиток як перспективу в цьому напрямі.
2) Для батьків, які намагаються забезпечити дитині найкраще виховання, створити умови для гармонійного розвитку.
3) Для тих, хто зіштовхується з певними труднощами, переживає духовні кризи, дисонанси у процесі духовного сходження.
4) Для практичних психологів, які усвідомлюють необхідність сприймати особистість клієнта у її цілісності, враховуючи у процесі психологічної допомоги взаємозв’язки між вищими та нижчими психічними функціями.
Першій з наведених категорій результати психодіагностики мають допомогти краще пізнати власні духовні потреби, кількісні та якісні ознаки
свого духовного потенціалу, співвіднести індивідуальний досвід духовного
самовдосконалення з існуючими уявленнями про цей процес, обрати оптимальні шляхи розвитку та самореалізації духовного потенціалу в сімейному житті, професійній діяльності, свідомому життєтворенні.
Для батьків діагностичні дані можуть складати основу виховного процесу, адже недоліки в розвитку духовного потенціалу дитини будуть проявлятися через її егоцентризм, байдужість до людей (у тому числі до бать85

ків), нерозумінні чи спотвореному розумінні життєвих цінностей і смислів,
що в старшому підлітковому віці сприяє виникненню суїцидальних тенденцій. Особливо важливим для батьків є своєчасне виявлення соціальнопсихологічних умов, які впливають на процес духовного розвитку дитини,
з метою їх ефективної корекції.
Для третьої категорії отримані результати можуть вказувати на причини виникнення духовних криз, дисонансів, що нерідко виникають на перших етапах духовного сходження, коли у вирії злетів і падінь людина не
усвідомлює, що з нею відбувається, неадекватно ставиться до особистісних
змін. А.І. Зелінченко в цьому контексті виокремлює такі духовні кризи: нерозуміння світу та себе; криза релігійності; криза нелюбові; криза творчості; втрати «Я»; криза спустошеності [32]. У даному випадку корисним буде
вивчення емоційної складової духовного потенціалу, мислення та мотивів
особистості.
Причини духовних криз нерідко пов’язані з характером взаємодії векторів ідеали-смисли-цінності у внутрішньому світі людини, які за умов
упорядкованості мають однакову спрямованість, а у випадку духовного дисонансу — різноспрямовані (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Взаємодія векторів ідеали-смисли-цінності у внутрішньому світі людини

Духовний дисонанс, який супроводжує духовні кризи, — це негативний спонукальний стан, зумовлений дією декількох суперечливих ціннісно-смислових установок особистості, що формувалися одночасно або на
різних вікових етапах життя.
Переживання духовних криз супроводжується станом невизначеності, тривожності. Закономірно, що для їх подолання необхідними є знання
процесу духовного розвитку, його особливостей, мотивів і психологічних
механізмів.
Нарешті, для четвертої категорії — практичних психологів — психологічна діагностика духовного потенціалу особистості є необхідною умовою
кращого пізнання клієнта, його життєвих цінностей і смислів, ставлення до
життя та до себе, емоційних ресурсів тощо.
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У процесі психологічної допомоги і, зокрема, психологічної діагностики духовного потенціалу особистості, психолог може використовувати основні принципи духовно-особистісного підходу.
Характерною особливістю духовно-особистісного підходу в консультативній взаємодії з клієнтом є спрямованість на приділення першочергової
уваги не психологічному добробуту особистості, а пошуку шляхів і можливостей її духовного зростання, визначення ідеалів, ціннісних орієнтацій та
смислів, які для людини є життєво важливими.
Відповідно до принципу духовно-особистісної інтеграції діагностичні
результати щодо розвитку духовного потенціалу людини мають розглядатися в єдності з результатами її особистісного зростання. Оскільки людина своєю діяльністю одухотворяє себе та навколишній світ, психологічна
діагностика має бути спрямована не тільки на виявлення її потенційних
характеристик, але й на результати їх актуалізації у зовнішньому світі (результати творчості, професійної діяльності тощо).
Принцип ієрархічності (підпорядкування) у процесі психологічної діагностики зумовлює особливе ставлення психодіагноста до змісту духовної
сфери клієнта, оскільки ідеали, цінності та смисли захищаються особистістю як найцінніше надбання її «Я-концепції». Зміна у процесі консультативної взаємодії складових духовної сфери клієнта потребує особливої
відповідальності, оскільки може призвести до кардинальних зрушень у мисленні, мотивах особистості, її емоційно-почуттєвій сфері.
Принцип ціннісно-смислової детермінації зумовлює приділення уваги упорядкованості життєвих цінностей і смислів, їх актуалізованості та
реалізованості у життєвому просторі особистості. У процесі психологічної
діагностики поведінка, вчинки та діяльність особистості мають вивчатися
у безпосередньому зв’язку з їх ціннісно-смисловою детермінацією, особливостями актуалізації, розвитку та реалізації духовного потенціалу.
Принцип вищої доцільності. Відповідно до нього, всі події у житті клієнта мають сенс і цінність. У подіях та ситуаціях, в яких опиняється клієнт,
віднаходиться певна сторона, яка дозволяє аналізувати їх з точки зору потрібності для розвитку особистості. Минуле, сьогоденне та майбутнє постають в одній площині. Будь-який досвід розглядається як надбання людини,
що допомагає в майбутньому уникати подібних життєвих помилок.
Принцип цілісності. Згідно з цим принципом, життя особистості розглядається як цілісний мистецький твір, в якому розподіл на важливе й
другорядне є умовним. Дотримання цього принципу у процесі психологічної діагностики та консультування дозволяє вбачати в кожній «дрібниці»
частину великого та значного, не принижувати ролі вражень, переживань,
станів, світоглядних переконань, а розглядати їх із позицій єдності людини
й світу.
Принцип свідомої взаємодії. Взаємодія з клієнтом будується на основі усвідомленого ставлення до проблеми та спільного пошуку шляхів її
розв’язання. Цей принцип означає надзвичайно важливу роль самоусвідо87

млення клієнтом мети психологічної роботи, її основних етапів та завдань.
За таких умов між клієнтом і психологом зростає довіра, вони природним
чином стають партнерами у спільній справі — розв’язанні психологічної
проблеми.
Принцип розвитку свідомості. Згідно з цим принципом, розв’язання
психологічної проблеми здійснюється в контексті підвищення рівня свідомості клієнта. Цей принцип означає, що крім тактичної мети роботи
— розв’язання актуальної на сьогодні проблеми — психолог має орієнтуватися на стратегічну мету своєї діяльності, яка пов’язана з допомогою у
розвитку свідомості клієнта. Визначаючи у процесі діагностики наявний
рівень свідомості, психолог використовує його як базовий для досягнення
наступного рівня.
Принцип свободи волевиявлення клієнта. Робота з клієнтом не повинна перешкоджати його самостійності. Дотримання цього принципу забезпечує право клієнта на самостійний пошук шляхів розв’язання проблеми,
запобігає виникненню типової ситуації, коли психолог свідомо чи несвідомо намагається «прив’язати» до себе, зробити залежним. Цей принцип узгоджується з ідеями багатьох авторів, які працюють в руслі гуманістичної
психології і вважають, що клієнт здатний вільно обирати цінності, смисли,
ідеали, далекі й близькі цілі, нарешті, поведінку, яка б узгоджувалась із
особистісними смислами.
Принцип
детермінованості
зовнішнього
та
внутрішнього.
Використання цього принципу дозволяє розглядати актуальну проблему
як маршрутну схему на шляху розвитку особистості клієнта, а ставлення
до проблеми — як показник рівня свідомості. Цей принцип підкреслює
зв’язок між особистістю клієнта та подіями, що мають місце в його житті. Життєві складнощі розглядаються з позиції тієї користі, яку може мати
для клієнта процес їх подолання. У свою чергу, ставлення до проблеми визначає характеристики свідомості клієнта та дозволяє окреслювати зону її
найближчого розвитку.
Звісно, застосування цих принципів на практиці вимагає високого рівня професійної підготовки психолога, однак ті проблеми, які пов’язані
з цінностями та смислами, є найскладнішими.
Оскільки духовний потенціал характеризується рівнем свідомості, самосвідомості та вольової саморегуляції особистості, зумовлює свідому
стійкість, відданість власному покликанню, життєвій місії, визначається
спрямованістю особистості на вищі духовні ідеали, смисли та цінності (естетичні, гуманістичні, екологічні, пізнавальні, самовдосконалення та самореалізації) — його діагностика має враховувати як функціональний, так і
змістовий виміри. Крім того духовний потенціал особистості може бути
актуалізований лише у внутрішньому світі, а може бути реалізованим у соціумі, що також має бути враховано у процесі психологічної діагностики.
Зважаючи на це, у функціональному вимірі психологічна діагностика
духовного потенціалу особистості має бути спрямована на:
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1. Дослідження його кількісних характеристик (рівня розвитку).
2. Виявлення рівня свідомості та ціннісної орієнтації особистості.
3. Виявлення рівня відповідальності як ознаки волі та духовної самосвідомості.
4. Дослідження актуалізованості психологічних механізмів духовного
розвитку у структурі особистості (духовної ідентифікації, децентрації, рефлексії, трансцендентності, усвідомлення буттєвої єдності).
5. Встановлення рівня актуалізованості мотивів духовного розвитку
(духовного самовдосконалення, служіння, мудрості, праведності,
святості).
У змістовому вимірі необхідно, передусім, з’ясувати якісні ознаки розвитку духовної сфери особистості:
1. Наявність та усвідомленість духовних ідеалів (як особистісних, так
і трансцендентних).
2. Наявність та значущість духовних смислів.
3. Ціннісну орієнтацію, вагомість духовних цінностей (естетичних,
гуманістичних, екологічних, пізнання та самопізнання, духовного
самовдосконалення та самореалізації) у загальній системі цінностей
особистості.
4. Спрямованість мислення на вищі духовні категорії, осягнення життєвих смислів, свого призначення та життєвого шляху.
5. Переважання вищих позитивних емоційно-почуттєвих станів особистості.
Отримані діагностичні показники як у функціональному, так і в змістовому вимірі свідчитимуть про наявність і актуалізованість духовного потенціалу особистості, однак цього недостатньо для дослідження реалізованості духовного потенціалу в зовнішньому світі, реальних умовах соціуму.
З цією метою психологічна діагностика має бути спрямована на виявлення:
1. Особливостей прояву духовного потенціалу особистості у спілкуванні.
2. Духовної спрямованості поведінки особистості в умовах колективу.
3. Особливостей прояву духовного потенціалу особистості у діяльності та життєтворчості.
Безумовно, побудова та використання психодіагностичного інструментарію має спиратися на етичні норми, прийняті у психологічному товаристві [28]. Згідно з принципами психологічної етики, розроблені психодіагностичні методики мають використовуватися за згодою клієнта на
діагностичну процедуру та надання йому можливості ознайомлення з психодіагностичними результатами.
Незважаючи на ефективність тих чи інших психологічних засобів діагностики, слід пам’ятати, що про рівень духовного потенціалу особистості
свідчить людське життя в його цілісності: людські зусилля та їх спрямованість, провідні вчинки та діяльність особистості, вектори побудови власного життєвого шляху.
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2.2.

Дослідження актуалізованості духовних потреб дитини

Дитина — це не «чистий аркуш паперу», на якому дорослі можуть писати будь-які свої побажання, а особистість, яка має в потенціалі всі індивідуальні нахили, здібності і таланти, що будуть проявлені з часом. Духовні
потреби дитини є, з одного боку індикатором, який свідчить про духовний потенціал особистості, а з іншого — камертоном, який задає необхідну тональність особистісного розвитку в руслі Краси, Добра, Істини,
Любові.
Раннє виявлення духовних потреб дитини допомагає батькам і вихователям приділити їм належну увагу, вжити всіх необхідних заходів, щоб
вектори виховного впливу були спрямовані не абстрактно узагальнено,
а з урахуванням особливостей дитини.
Розроблена діагностична методика «Духовні потреби дитини» спрямована на дослідження актуалізованості духовних потреб дітей дошкільного
та молодшого шкільного віку та побудована на основі структури духовних
цінностей (естетичних, гуманістичних, екологічних, пізнання та самопізнання). До її складу включено 20 запитань, відповідно до виокремлених
для даного віку 4 груп духовних цінностей.
Інструкція: Заповнення бланку здійснюється батьками (або вихователями) разом із дитиною або окремо від неї. Необхідно окреслити номер твердження, з яким ви згодні. Кожна ствердна відповідь оцінюється в 1 бал.
Обробка результатів:
1. Підрахуйте кількість отриманих балів та визначте за допомогою наведеної нижче шкали рівень актуалізованості духовних потреб дитини.
Шкала для оцінки результатів:
14-20 балів — високий рівень актуалізованості духовних потреб;
7-13 балів — середній рівень;
0-6 балів — низький рівень.
Високий рівень актуалізованості духовних потреб дитини свідчить про
її духовну сприйнятливість, відкритість естетичному досвіду, знанням про
добро і зло, істину та неправду, готовність до переживання піднесених почуттів. Такі діти особливо чутливі до мистецтва, людських доль, життя
природи. У процесі виховання слід обов’язково створювати умови для задоволення потреб дитини, підтримки її духовних прагнень.
Середній рівень відзначається помірною актуалізованістю духовних
потреб, вибірковою сприйнятливістю до інформації духовного спрямування. Можливо, зростання духовних потреб, як і їх усвідомлення дитиною,
буде проявлено з часом. Багато в чому її подальший особистісний розвиток
залежатиме від особливостей виховання.
Низький рівень актуалізованості духовних потреб дитини свідчить або
про її природні нахили, або ж про недоліки виховання, пов’язані з відсутністю гідних прикладів, зразків духовних вчинків тощо. Внаслідок цього
дитина може проявляти негативне чи байдуже ставлення до людей, при90

роди. Її поведінка може характеризуватися домінантністю егоцентричних
проявів. Батькам і вихователям слід приділити належну увагу корекції особистісного розвитку дитини.

Пізнання

Екологічні

Гуманістичні

Естетичні

Опитувальник «Духовні потреби дитини» для батьків і вихователів
1. Дитина виражає особливе захоплення від красивих предметів, іграшок,
книжок з яскравими ілюстраціями
2. Має схильність помічати прекрасне, досконале у природі, техніці, людях
3. Отримує естетичне задоволення від прослуховування гармонійної
музики
4. Позитивно ставиться до ознайомлення з творами художнього мистецтва
5. На святах охоче проявляє творчі здібності (музичні, художні,
хореографічні та ін.)
6. У взаєминах з однолітками встановлює дружні стосунки
7. Проявляє співчуття до інших
8. Отримує задоволення від допомоги потребуючим
9. В іграх з однолітками дитина доброзичлива, дотримується
справедливості
10. З повагою ставиться до дорослих і не принижує слабких
11. Цінує можливість спілкування з природою
12. Цікавиться інформацією про життя тварин, птахів, планети, природи в
цілому
13. Не має звички смітити
14. Проявляє турботу про рослин, тварин (поливає квіти, годує домашніх
улюбленців тощо)
15. Пояснює іншим необхідність збереження природи
16. Цікавиться інформацією про природу людини, людські взаємини
17. Розмірковує про життя і смерть, своє призначення
18. Може розповісти про етичні правила взаємодії людей (релігійні, світські)
19. Захоплюється прикладами життя мудрих і гідних особистостей
20. На малюнках зображує майбутнє позитивним, у світлих тонах

2. Для наочності та більш детального аналізу особливостей актуалізованості духовних потреб дитини проставте навпроти кожного сектора на
рис. 2.2 отримані бали та поміркуйте разом з дитиною, які сектори розвинені в достатній мірі, і на що треба звернути увагу в подальшому. З урахуванням отриманих результатів доцільно складати індивідуальні програми
корекції та розвитку духовних потреб дитини.

Рис. 2.2. Розподіл духовних потреб дитини
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Впровадження методики засвідчило, що в дітей, які мають високий рівень актуалізації духовних потреб, розподіл отриманих балів є більш рівномірним за всіма 4 секторами. Встановлено також, що батьки, як правило,
приділяють більше уваги задоволенню естетичних і екологічних потреб
дитини, ніж формуванню морально-гуманістичних якостей. Нерідко це
пов’язано з тим, що вони покладають надії на дошкільні та шкільні навчальні заклади, які «повинні правильно виховати дитину». На практиці ж і
батькам, і вихователям важко конкретизувати етичні правила поведінки
в суспільстві, де багато років панує ціннісна дезорієнтація, однак за порушення цих правил вони карають дитину щоразу. Значна кількість батьків
також сподівається, що дитина матиме гідне виховання, наслідуючи їх приклад поведінки. Однак, незважаючи на важливість такого прикладу, дитина
спостерігає за батьками лише дома в певних ситуаціях і при цьому значну
увагу віддає телевізійному екрану та комп’ютерному монітору.
У процесі розвитку духовних потреб дитини доцільно спиратися на
ті, що найбільш актуалізовані (сектор з найбільшою кількістю балів на
рис. 2.2) з тим, щоб поступово підвищувати показники в інших секторах.

2.3.

Аналіз індивідуально-особистісних і соціально-психологічних
факторів духовного потенціалу дитини

На актуалізацію та розвиток духовного потенціалу особистості з перших років дитинства впливає значна кількість зовнішніх факторів. Усе,
що відбувається з дитиною в колі сім’ї та найближчому оточенні, формує її як майбутню особистість. Використання діагностичної методики
«Внутрішній світ» дозволяє виявити домінуючі фактори соціально-психологічного впливу на дитину, допомагає визначити ціннісний зміст і значущість кожного фактора, а надалі — замінити негативний зміст домінуючих
факторів на позитивний.
Серед провідних факторів, що досліджуються в методиці, — сімейна
єдність, духовна близькість з батьками; вплив на внутрішній світ дитини
улюблених книжок, журналів, творів мистецтва. Також визначається спрямованість відеопродукції, улюблених фільмів, мультфільмів, відеоігор.
Важливе місце у формуванні духовності дитини посідає її спілкування з
природою. Саме у природи дитина бере перші уроки краси, гармонії та досконалості. З кожним роком посилюється вплив друзів, однолітків, а надалі — молодіжних лідерів. У методиці визначається також вплив мистецтва
— театрів, концертів, музеїв, виставок, вплив релігійного виховання (якщо
таке є) — відвідання храмів, церков, релігійних громад.
Анкети, подані у методиці «Внутрішній світ», розроблені окремо для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, а також для учнів середніх
класів, залежно від вікових особливостей їх розвитку.
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Методика «Внутрішній світ»

Інструкція для учасників:
Першу частину анкети, що складається з 11 запитань, пропонується заповнити дитині (якщо вона дошкільного віку — разом із дорослим). Друга
частина анкети має бути заповненою батьками окремо від дитини.
Результати анкетування порівнюються та інтегруються. В ході порівняння за кількістю збігів відповідей батьки виявляють, наскільки добре
вони знають власну дитину, наскільки їх стосунки є довірливими.
Надалі, користуючись відповідями на запитання анкети та наведеною
нижче схемою (рис. 2.3), проставляється «+» біля тих факторів, які позитивно впливають на формування духовності дитини.
Поряд із цим виявляють так звані «порожні місця» у внутрішньому світі дитини. Складається програма подальшого заповнення цих «порожніх
місць» вищими смислами, цінностями та ідеалами людства.
Конкретизація спільної мети сприяє зростанню ефективності сімейного виховання, координованості дій батьків і навчально-виховного закладу.
Такий підхід на практиці дозволяє здійснювати формування особистості
дитини опосередковано, не втручаючись безпосередньо в її ціннісно-смислову сферу, через моделювання зовнішніх умов, сприятливих для духовного розвитку.
Анкета для дитини дошкільного та молодшого шкільного віку
1. Чи багато в тебе таємниць, про які ти не розповідаєш нікому?
2. Чи ставляться батьки до тебе як до друга?
3. Назви, будь-ласка, свої улюблені книжки, журнали.
4. Яка музика, пісні подобаються тобі найбільше?
5. Назви, будь-ласка, свої улюблені фільми, мультфільми.
6. Як часто ви разом із батьками буваєте на природі?
7. Назви своїх найкращих друзів.
8. Як часто ви з батьками відвідуєте разом:
а) театри, концерти — б) музеї, виставки — в) храми, церкви —
9. На кого ти хочеш бути схожим?
10. Твої улюблені комп’ютерні ігри.
11. Що тобі необхідно для щастя?
Анкета для батьків дитини дошкільного чи молодшого шкільного віку
1. Чи є у Вашого сина (дочки) власні таємниці?
2. Чи ставитеся Ви до своєї дитини як до друга?
3. Назвіть, будь-ласка, улюблену книгу, журнал Вашого сина (дочки)?
4. Яка музика, пісні подобаються дитині найбільше?
5. Назвіть, будь ласка, улюблені фільми та мультфільми Вашого сина
(дочки).
6. Як часто Ви разом буваєте на природі?
7. Назвіть найкращих друзів дитини.
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8. Як часто Ви відвідуєте разом:
а) театри, концерти — б) музеї, виставки — в) храми, церкви –
9. На кого хоче бути схожим Ваш син (дочка)?
10. Назвіть улюблені комп’ютерні ігри своєї дитини.
11. Що, на Ваш погляд, необхідно Вашій дитині для щастя?
Анкета для учнів середніх класів
1. Чи багато в тебе таємниць, про які ти не розповідаєш нікому?
2. Твої батьки ставляться до тебе як до друга чи як до ... (інше)?
3. Твоя улюблена книга (журнал, газета)?
4. Яким чином твої батьки збагачують твій внутрішній світ?
5. Твій улюблений фільм? Комп’ютерна гра?
6. Чи вважаєш ти своїх батьків друзями?
7. Твої улюблені аудіозаписи?
8. Як часто ви з батьками відвідуєте разом:
а) театри –
б) музеї –
в) виставкові зали –
г) храми –
д) природу –
е) назвіть інше місце –
9. На кого ти хочеш бути схожим?
10. Що тобі необхідно для щастя?
Анкета для батьків учня середніх класів
1. Чи є у Вашого сина (дочки) таємниці від Вас?
2. Ви ставитесь до свого сина (дочки) як до друга, як до власності, чи
як до ... (інше)?
3. Назвіть улюблену книгу (журнал, газету) Вашого сина (дочки)?
4. Яким чином Ви збагачуєте внутрішній світ свого сина (дочки)?
5. Назвіть улюблений фільм Вашого сина (дочки)?
6. Чи вважає Вас своїм другом Ваш син (дочка)?
7. Назвіть улюблені аудіозаписи свого сина (дочки)?
8. Як часто Ви відвідуєте разом:
а) театри –
б) музеї –
в) виставкові зали –
г) храми –
д) природу –
е) назвіть інше місце –
9. На кого хоче бути схожим Ваш син (дочка)?
10. На Ваш погляд, що йому (їй) необхідно для щастя?
Використання методики у діяльності психологічної служби дошкільного
закладу або школи дозволяє здійснювати не тільки початкову діагностику,
але й вплив на формування духовного потенціалу дитини. Користуючись
даною схемою, психолог може створити карту ціннісного впливу на особи94

стість школяра. Для цього на основі матеріалу спiвбесiд з учнем, його батьками, вчителями та однокласниками слід визначити вагомiсть кожного з
фактоpiв та їх цiннiсний вплив на особистість учня. Додавши до отpиманої
iнфоpмацiї суб’єктивні цiннiснi оpiєнтиpи учня, психолог має можливiсть
встановити певнi пpичини його поведiнки та ствоpювати окpемi пpогнози
подальшого духовного розвитку.

Рис. 2.3. Основні соціально-психологічні умови та фактори, що впливають на
внутрішній світ дитини

Для пpикладу pозглянемо фактоpи, які мають вплив на цiннiсну оpiєнтацiю учня 5 класу Н.С. У спiвбесiдах та в результаті пpоведення анкетування психолог з’ясував, що на спрямованість особистості Н.С. у даний
момент мають найбільший вплив такi умови та фактори, як вiдеозаписи,
сiмейне виховання та телепродукцiя.
Виходячи з цього та реалізуючи на практиці опосередкований пiдхiд до
формування духовних цiнностей, психолог може: 1) запропонувати учню переглянути вiдеофiльми духовної спрямованостi (чи створити ситуацiю, яка
б сприяла перегляду подiбних вiдеофiльмiв); 2) провести консультацiю з батьками учня чи запросити їх до тренiнгової групи з метою корекції сімейного
виховання; 3) сприяти зменшенню часу перебування Н.С. бiля телевiзiйного
екрану через залучення учня до спортивних секцiй, гурткiв тощо.
Таким чином, оперуючи умовами та факторами, якi несли негативний
вплив на особистiсть учня, психолог наповнює цi ж самi фактори новим
позитивним цiннiсним змiстом.
Доповнення досить обмеженого пiдходу, коли виховний вплив здiйснювався тiльки шляхом повчальних спiвбесiд з учнем, батьками та вчителями,
бiльш опосередкованим пiдходом, дає змогу врахувати індивідуальні риси
та потреби учнів. Даний пiдхiд не припускає безпосереднього втручання у
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цiннiсно-смислову сферу дитини (наприклад, через жорсткий вербальний
вплив, сугестію тощо), а зберігає за особистістю свободу ціннісного вибору.

2.4.

Вивчення емоційної складової духовного потенціалу
особистості

Діагностика емоційно-почуттєвої складової духовного потенціалу особистості є доволі складним процесом, адже настрій, почуття та емоції мають
властивість змінюватися, немов морські хвилі, і за інтенсивністю, і за спрямованістю, і за своєю тривалістю. Безумовно, розробка ефективних методів
психологічної діагностики має ґрунтуватися на здобутих людством знаннях і наукових уявленнях про природу емоцій. При цьому слід зважати на
психологічні закономірності перебігу емоційно-почуттєвих станів особистості і, зокрема, на такі явища, як емоційний перенос, резонанс і дисонанс,
емоційне відчуження, інерцію.
Явище емоційного переносу характеризується тим, що емоційно-почуттєві стани однієї людини (або групи) стають надбанням інших. При цьому
інші люди можуть навіть не знати тієї причини, яка викликала сміх, печаль,
страх перших. Так, страх від появи контролера у вагоні міського транспорту може миттєво передаватися всім пасажирам, а емоційно піднесена атмосфера спектаклю — охоплювати глядачів ще у фойє театру.
Емоційний резонанс у педагогічній взаємодії проявляється тоді, коли,
наприклад, вчителю вдається долучити до свого емоційно-почуттєвого
стану учнів, налаштувати їх сприйняття таким чином, щоб школярі мали
ті ж самі переживання, які транслює він. Саме тоді емоції посилюються в
геометричній прогресії, що у глобально-соціальному плані проявляється
як народний героїзм (або песимізм), колективне трудове завзяття тощо.
Зважаючи на явища емоційного переносу та резонансу, у процесі психологічної діагностики слід брати до уваги не одноразові, епізодичні прояви, а
сталі, притаманні особистості емоційно-почуттєві стани.
Явище емоційного дисонансу є значним бар’єром у спілкуванні.
Спостереження показують, що особистість природно захищається від негативних станів оточуючих, застосовуючи при цьому тактику уникнення
(відчуження) або агресії. Наприклад, песимізм викладача може сприйматися як загроза для оптимістичного настрою студентів. Одна зі студенток
розповідала: «На першій лекції викладач сказав, що психологія нудна наука
і навряд чи нам знадобиться… З того часу більшість не приходила на його
лекції. Тільки потім я почала читати деякі книжки і зрозуміла наскільки
вони відрізнялися від того, що він розповідав нам на лекції».
Відомі ситуації, коли, намагаючись миттєво придушити веселий настрій
студентів, викладач вдається до підвищення голосу, осуду, до авторитарних дій, тоді як врахування закономірностей перебігу емоційно-почуттєвих станів спонукало б його дати молоді час на заспокоєння або ж свідомо
спрямувати емоції студентів в іншу модальність.
96

Явище емоційної інерції проявляється, зокрема, в тому, що емоції можуть спочатку зростати хвилеподібно (залежно від темпераменту), а надалі
потребують часу для свого переходу в іншу модальність або ж у стан спокою.
Так, намагаючись активізувати учнів, вчитель може розповісти веселу історію. У процесі її прослуховування учні тільки з часом почнуть сміятися все
сміливіше, активніше себе поводити, жестикулювати, коментувати, однак
не зможуть миттєво переключитися на подальшу серйозну роботу на уроці.
Явище емоційної інерції пов’язане також з іншими психічними процесами
— мисленням і волею особистості, що обґрунтовував у своїй теорії психічного оберту Н.Я. Грот. На думку вченого, психічний оберт складається з
чотирьох послідовних процесів: відчуття, емоційного реагування (почуття),
розумової обробки інформації та вольового рішення, що переходить у дію [4,
с. 64]. Зупинити цей оберт миттєво заважає явище інерції (як емоцій, так і
мислення, коли людина не може перевести увагу на інші думки).
Наведені психологічні закономірності було покладено в основу розробки диференціальної шкали емоційно-почуттєвих станів особистості, у якій
здійснено їх диференціацію на позитивні та негативні в межах 4-х модальностей: естетичної (Краса), морально-гуманістичної (Добро), інтелектуальнотворчої (Істина), та інтимно-особистісної (Любов). Виокремлені модальності сутнісно відрізняють людину від тваринного світу та окреслюють перебіг
емоційно-почуттєвих станів у 4-х межах: «захоплення — відраза», «єдність
— самотність», «натхнення — відчай», «любов — ненависть» (табл. 2.1).
Відповідно до розробленої шкали стан спокою особистості під дією зовнішніх (подій, обставин, спілкування) чи внутрішніх чинників (думок,
спогадів тощо) змінюється емоційною реакцією, яка в загальному вигляді може описуватися у координатах «задоволеність (позитивні стани) —
невдоволення (негативні стани)».
Залежно від особистісних характеристик кожен із цих станів спрямовується у відповідності до однієї з 4-х модальностей (естетичної, морально-гуманістичної, інтелектуально-творчої чи інтимно-особистісної) або
утворюється їх різноманітним поєднанням. Активність проявів задоволеності чи невдоволення за наведеними модальностями може коливатися
за шкалою від 1 до 10 балів.
Актуалізованість високого духовного потенціалу зумовлює переважання позитивних естетичних, морально-гуманістичних, інтелектуальнотворчих та інтимно-особистісних емоційно-почуттєвих станів. Однак для
більшості людей притаманне прагнення бути радісними, щасливими, переживати різноманітні емоції та почуття. Першим кроком на шляху керування власною емоційно-почуттєвою сферою є пізнання власних емоційних
траєкторій, особливостей перебігу своїх емоцій і почуттів. З метою дослідження емоційно-почуттєвих станів особистості можна скористатися наведеною нижче методикою, призначеною для вікової категорії, починаючи з
підліткового віку.
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Таблиця 2.1
Диференціальна шкала емоційно-почуттєвих станів особистості
РіЕстетичні
вень
+10 Захоплення
Естет. насо+9
лода
Благого+8
віння
П
О
З +7 Гармонія
И
СпівзвучТ +6
ність
И
В +5 Піднесення
Н
І +4 Краса

МоральноІнтелектуІнтимноБал
Бал
Бал
гуманістичні
ально-творчі
особистісні
Єдність
Натхнення
Любов
СамовіддаВпевненість
Ніжність
ність
ВеликодушОсяяння
Відданість
ність
Прив’язаСпівчуття
Передчуття
ність
ЗосереджеЗакоханість
Вдячність
ність
Гідність
Ентузіазм
Дружба
ВідповідальІнтерес
Повага
ність
СправедлиЗацікавленДовіра
вість
ня
ДоброзичлиЗдивування
Симпатія
вість

+3

Урочистість

+2

Милування

+1

Задоволеність

0

Спокій

-1

-3
-4

Невдоволення
Упередженість
Буденність
Потворність

-5

Низькість

-6

Дисонанс

Нехтування

-7
-8

Дисгармонія
Цинізм

Зловтіха
Заздрість

-9

Огида

Страх

-10

Відраза

Самотність

-2
Н
Е
Г
А
Т
И
В
Н
І

Бал

0

Врівноваженість

0

Врівноваженість

0

Спокій

Неприязнь

Сумнів

Провина
Сором
Приниження

Байдужість
Нудьга

Роздратування
Обурення
Засудження

Смуток

Образа

Розгубленість
Жаль
Апатія
Приреченість
Відчай

Суперництво
Ревнощі
Помста
Лють
Ненависть

Методика дослідження емоційно-почуттєвих станів особистості

Інструкція: Вам пропонується шкала емоційно-почуттєвих станів
особистості, яка містить естетичні, морально-гуманістичні, інтелектуально-творчі та інтимно-особистісні переживання. Ознайомтеся з її змістом
та оцініть частоту прояву наведених емоційно-почуттєвих станів: 0 балів
— дуже рідко, ніколи; 1 бал — іноді; 2 бали — часто.
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Обробка результатів:
1) Підрахуйте загальну кількість балів у верхній частині шкали за
4 модальностями (позитивні стани) та порівняйте її із загальною сумою
балів, отриманих за 4 модальностями у нижній частині (негативні стани).
Переважання позитивних емоційно-почуттєвих станів свідчить про актуалізованість духовного потенціалу особистості. Переважання негативних
емоційно-почуттєвих станів може свідчити про незадоволеність життям,
психосоматичні розлади.
2) Для визначення рівня актуалізованості духовного потенціалу в емоційно-почуттєвій сфері особистості скористайтеся загальною кількістю
балів у верхній частині шкали за 4 модальностями (позитивні стани), зважаючи шкалу:
- високий рівень — 51-72 бали;
- середній рівень — 21-50 балів;
- низький рівень — від 0 до 20 балів.
Високий рівень актуалізованості духовного потенціалу в емоційнопочуттєвій сфері свідчить про духовну зрілість особистості, естетичну, моральну та творчу спрямованість, емоційну силу, оптимізм, здатність отримувати задоволення від життя.
Середній рівень свідчить про часткове переважання позитивних емоційно-почуттєвих станів, епізодичність прояву піднесених почуттів і емоцій та можливу нерівномірність актуалізації духовного потенціалу в межах
4-х модальностей.
Низький рівень вказує на недостатність позитивних емоцій і почуттів
у житті людини, обмежений спектр емоційного реагування (що може бути
пов’язано з домінантністю одного негативного стану), свідчить про її незадоволення власним становищем або ситуацією з близькими.
Визначте, в якій модальності у Вас переважають позитивні емоційнопочуттєві стани, а в якій негативні. Проаналізуйте, з чим це пов’язано та в разі
потреби накресліть шляхи зміни власних траєкторій емоційного реагування.
Використання методики дослідження емоційно-почуттєвих станів особистості у процесі психологічного консультування показало, насамперед,
невисоку обізнаність клієнтів із власним емоційно-почуттєвим світом, адже
з дитинства нас привчають більше звертати увагу на зовнішній світ. На прохання назвати притаманні емоційні стани більшість наводить 2-3 назви, що
пов’язано з відсутністю практики рефлексії власних емоцій і почуттів.
Чоловіки, як правило, більше за жінок соромляться різноманіття емоційних реакцій, приховуючи їх прояви, що зумовлено особливостями виховання та природними особливостями. Як наслідок, витіснені почуття
акумулюються в підсвідомості, зумовлюючи підвищену напругу, дратівливість, можуть стати причиною неврозів, інфарктів та інсультів.
Аналіз власних емоційно-почуттєвих станів за допомогою розробленої
диференціальної шкали дає змогу здійснити рефлексію та попередити емоційне вигорання особистості, виявити причини небажаних емоційних реак99

цій і крок за кроком досягати емоційної рівноваги, оволодівати здатністю
керування власною емоційно-почуттєвою сферою.

2.5.

Дослідження спрямованості мислення та мотивації розвитку
духовного потенціалу особистості

Вчені стверджують, що протягом доби людину «відвідує» близько
30000 думок різної спрямованості. Процес мислення не зупиняється навіть
уві сні. Різноспрямованість наших думок пов’язана з різноспрямованістю
потреб, мотивів, бажань, інтересів, прагнень, а отже досліджувати мотивацію особистості можливо, вивчаючи спрямованість її мислення.
Спробуємо зробити ревізію мислення — розкласти наші думки як книжки у бібліотеці за різними напрямами, використовуючи методику діагностики спрямованості мислення та провідних особистісних мотивів
«Книжкова полиця». Оскільки така рефлексія вимагає певного розвитку
свідомості та самосвідомості, методика є ефективною, починаючи з юнацького віку.
Інструкція для учасників. Уявіть, що 10 книжкових полиць на рис. 2.4
відображають 100% Ваших думок.
№3 = __ %
Кохання!
Близькі стосунки!
Розуміння! Приналежність!
Підтримка!
Довіра!
Бути поруч!
№4 = __ %
Як мене оцінюють
інші?
Чи поважають?
Визнання!
Моя репутація!
Престиж! Самоповага!
№5 = __ %
№1 = __ %
Поїсти! Поспати! Творчі думки!
Випити! Закусити! Розкриття можливостей, здібностей,
Знайти житло!
Знайти сексуаль- талантів!
Самоактуалізація
ного партнера!
особистості!
Гарно відпочити!
№2 = __ %
Думки про безпеку! Потреба
у впевненості,
передбачуваності,
стабільності!
Тривога від невизначеності!

№8 = __ %
Де знайти істину?
Упорядкування
досвіду! Сенс життя! Усвідомлення
знань! Мудрість!

№ 7 = __ %
Як допомогти
потребуючим?
Що зробити для
людства, Природи,
світу? Допомога!
Примноження
добра!
№6 = __ %
Контроль думок,
емоцій, почуттів!
Перетворення
характеру! Естетичне, духовне
удосконалення!

№9 = __ %
Дотримання
духовних принципів, заповідей!
Праведне життя!
Єдність думки,
слова та діла!

№10 = __ % Усвідомлення єдності
людства! Виконання духовної місії!
Просвітлення!
Божественна свідомість!

Рис. 2.4. Тематичний розподіл спрямованості мислення та мотивів особистості

Вам необхідно оцінити та проставити можливу кількість власних думок
(у відсотках), розподіливши їх за відповідною тематикою. При цьому на
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одній з полиць книжок може бути більше — це ті думки, про які ми згадуємо найчастіше або ж найдовше. Деякі полиці можуть залишитися порожніми — їх тематика зараз на є для нас актуальною. Головне, щоб у сумі ми
отримали 100%.
Після розподілу думок необхідно співвіднести отримані відсотки з пірамідою потреб і мотивів, поданою на рис. 2.5, проставивши отримані відсотки поряд з кожним із 10 рівнів, зважаючи на їх нумерацію.
Обробка результатів:
На початку слід визначити, які мотиви та потреби є домінуючими: дефіцитарні чи духовні. Для цього необхідно порівняти суму відсотків, присвоєних 5 рівням нижньої частині піраміди з сумою відсотків, присвоєних
5 рівням її верхньої частини. Якщо переважає сума відсотків п’яти нижніх
рівнів — визначальними в поведінці є на цей час дефіцитарні мотиви, спрямовані на себе. Поки дефіцитарні потреби не задоволені, мислення людини
знов і знов повертається до пошуку відповідних можливостей, що відображається також у поведінці особистості. З іншого боку дефіцитарні потреби
неможливо задовольнити раз і назавжди. Так, задовольняючи фізіологічні
потреби, не можна наїстися на все життя; задовольняючи соціальні потреби, не можна отримати кохання, повагу наперед і відкласти їх про запас.

Рис. 2.5. Мотивація духовного розвитку особистості, побудована на основі піраміди
потреб А. Маслоу
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Якщо переважає сума відсотків рівнів з шостого по десятий — це свідчить про домінантність потреб і мотивів вищого порядку — метамотивів,
пов’язаних із розвитком духовного потенціалу особистості. До них належать мотиви духовного самовдосконалення (відтворення прекрасного
та досконалого у собі), служіння, допомоги потребуючим (примноження
добра, покращення світу), мудрості (пошук і примноження істини), праведності (дотримання духовних принципів, відтворення гармонії у власному житті) та святості (прийняття та виконання духовної місії, духовне
подвижництво та наставництво). Характерними для особистостей з актуалізованою духовною мотивацією є наявність вищих, пікових переживань,
«океанічних відчуттів», не притаманних буденній свідомості людини. Ці
переживання пов’язані з моментами, коли людина відчуває, що досягла вершини, надзвичайного щастя, від якого хочеться обійняти інших, свободи,
про яку так давно мріяла. І А. Маслоу, і У. Джеймс стверджували, що ці
переживання не залежать від релігійності людини, а отже духовний потенціал і духовні потреби притаманні кожній особистості.
Для обробки результатів можна також використовувати шкалу, відповідно до якої оцінюється відсоткове значення, присвоєне духовним потребам
і мотивам (верхня частина піраміди потреб і мотивів) за шкалою:
- високий рівень розвитку духовної мотивації складає від 70 до 100%;
- середній рівень — від 30 до 69%;
- низький — від 0 до 29%.
Доцільним також є розгляд окремих результатів за кожним рівнем з метою виявлення причин несформованості мотивів і незадоволеності біологічних, соціальних і духовних потреб особистості.
Впровадження методики дозволило виявити деякі особливості формування потреб і мотивів особистості. Зокрема, встановлено, що для особистості з актуальними духовними потребами більш притаманними є толерантність, терпимість до думок і потреб інших, які не співпадають з власними
думками та потребами.
Якщо ж для людини актуальними є дефіцитарні потреби (фізіологічні,
безпеки, впевненості і т. п.), вона схильна скептично чи навіть агресивно
ставитися до вищих буттєвих потреб і мотивів (праведності, святості). Так,
під час співбесід одна студентка зазначила: «Вважаю, що праведності та
святості в наш час взагалі не може бути. Подивіться на церкви — це ж суцільний театр ритуальних дій. Це викликає в мене агресію…»
Подібне ставлення до вищих цінностей і смислів може змінюватися
протягом життя, адже відомо, що до усвідомлення життєвих смислів більшість людей приходить у зрілому віці. Також визнаною закономірністю є
те, що значна кількість людей саме в похилому віці стає більш релігійними,
оскільки релігія дає надію на те, що зі смертю наше існування не завершується. Керуючись міркуваннями та мотивами спасіння, людина відвідує
святі місця, спокутує гріхи, активніше займається благодійністю, намагаючись компенсувати зло та неправду, які могла залишити на життєвому
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шляху. Отже зміна потреб і мотивів може здійснюватися під впливом часу
та вікових змін.
Ще однією особливістю, встановленою завдяки впровадженню методики діагностики спрямованості мислення та провідних особистісних мотивів «Книжкова полиця», є залежність результатів від соціальних досягнень,
статусу та ставлення до них людини. Так, для здорової, самореалізованої
особистості достатньо підтримувати певні соціальні здобутки на прийнятному рівні, який дає можливість розвиватися далі. Така людина, отримавши певне соціальне схвалення, посаду, матеріальний статок — не прагне до
безкінечності збільшувати досягнуте, а засвоює нові уроки: Краси, Добра,
Істини, Любові. Вона свідомо покращує себе і світ, допомагає потребуючим, досягає вершин мудрості і т. п.
У протилежному випадку людина жертвує власним розвитком заради
накопичення грошей, узурпації влади, визнання, слави. Як правило, при
цьому вона втрачає радість, притаманну новизні пізнання та духовного
сходження, цинічно ставиться до життя, яке для неї втратило сенс.
У цілому ж використання методики діагностики спрямованості мислення та провідних особистісних мотивів «Книжкова полиця» на практиці
дозволяє не тільки виявляти актуальні потреби та мотиви особистості, але
й прогнозувати потенційно можливі напрямки її розвитку.

2.6.

Психологічна діагностика духовного потенціалу та духовної
ціннісної спрямованості особистості

Ціннісна спрямованість формується у віковому вимірі особистості через декілька етапів. Спочатку маленька дитина засвоює цінності дорослих,
які є для неї авторитетними. Надалі, під час «підліткового бунту» молода
людина, як правило, відкидає засвоєне, оскільки механізм наслідування
слабшає. Вона прагне «знайти себе», відокремитися від інших, стати самостійною особистістю, яка має власні погляди та переконання. Розвиток
свідомості та самосвідомості зумовлює самостійне формування власної
системи цінностей, яка може співпадати із засвоєною в дитинстві, а може
вступати з нею у протиріччя. Актуалізація духовного потенціалу спрямовує особистісні цінності до певної вищої межі, яку людина може осягнути
та зрозуміти на даний період життя. Таким чином вивчення духовної ціннісної спрямованості дозволяє опосередковано визначати духовний потенціал особистості.
Методика «Духовний потенціал особистості» призначена для виявлення трьох найважливіших характеристик духовного розвитку:
- духовного потенціалу, який інтегрує вольові якості характеру та духовну спрямованість особистості;
- розподілу духовного потенціалу в структурі особистості (у підструктурах спілкування, спрямованості, характеру, самосвідомості, досвіду, інтелекту та психофізіології);
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-

орієнтації особистості на духовні цінності: гуманістичні, естетичні,
екологічні, цінності пізнання, самовдосконалення та самореалізації.
Окрему шкалу призначено для виявлення відповідальності як одного
з важливих критеріїв духовного розвитку особистості. Двовимірна шкала
відвертості, застосована в методиці, побудована:
а) за принципом порівняння ідентичності відповідей на запитання, однакові за змістом, але різні за формою;
б) за принципом підрахунку позитивних відповідей на некоректні запитання і твердження.
Теоретичною основою методики є психологічна структура особистості
з високим духовним потенціалом, до складу якої включені 125 особистісних якостей і здібностей. Методика є ефективною для вікової категорії,
починаючи від 14-16 років.
Інструкція для учасників:
Виберіть найбільш прийнятні для Вас відповіді серед запропонованих
варіантів (а, б, в чи г) і окресліть відповідну літеру в таблиці на аркуші для
відповідей (табл. 2.2.). Якщо жоден варіант відповіді Вас не задовольняє,
пропустіть запитання. Намагайтеся відповідати вдумливо та об’єктивно,
пригадуючи свої вчинки та поведінку.
1. Свій особистий час я із задоволенням присвячую:
а) участі у захоплюючих іграх, змаганнях; б) подорожам та екскурсіям; в) спілкуванню з людьми, які потребують моєї підтримки, допомоги;
г) придбанню нових речей, предметів.
2. Справжнє задоволення я отримую від спілкування на теми:
а) про фінанси й економіку; б) про політичні події; в) про прекрасне та
досконале в природі, мистецтві, людях; г) про сучасну техніку.
3. Люди, які часто спілкуються з природою, рослинами чи птахами, як
правило:
а) дивні; б) мають багато вільного часу; б) близькі мені за духом; г) мають труднощі в спілкуванні з людьми.
4. Для успішного створення родини, насамперед, необхідно:
а) мати достатній досвід; б) знати себе; в) мати план; г) виховуватися
в порядній родині.
5. Коли в книгах, фільмах чи реальному житті я зустрічаю людей, які
досягли високого ступеня мудрості й досконалості:
а) я дивлюся на них об’єктивно, розцінюючи як переваги, так і недоліки;
б) я усвідомлюю внутрішню єдність з ними; в) я розумію, що в нашому світі
практичність важливіша від ідеалізму; г) такі люди мені не зустрічалися.
6. У ході спілкування в колективі я намагаюся підтримувати атмосферу
доброзичливості, порозуміння та взаємодопомоги:
а) скоріше так; б) важко сказати; в) це не про мене; г) такого досвіду не
маю.
7. Мої близькі та знайомі знають, що свої обіцянки я не виконую:
104

а) украй рідко; б) тільки у випадках, коли виконати обіцяне важко;
в) досить часто; г) постійно.
8. Обираючи собі друзів, я розмірковую, насамперед:
а) щоб на них можна було покластися; б) щоб вони були веселими;
в) щоб вони були розумними; г) щоб були добре забезпеченими.
9. Я точно знаю, в яких професіях можу краще реалізувати свої здібності й таланти:
а) так; б) поки що не знаю; в) не думав про це; г) вважаю, це неможливо
передбачити.
10. У книгах і фільмах про життя видатних особистостей мені цікавіше
за все довідатися про життєвий шлях:
а) успішних бізнесменів, фінансистів; б) філософів і мудреців, які досягли високого рівня досконалості; в) видатних полководців і політиків;
г) відомих артистів кіно, театру.
11. У вільний час я віддаю перевагу читанню:
а) гостросюжетних детективів; б) книг, що допомагають у самопізнанні;
в) романів про кохання; г) книгами не цікавлюся.
12. Коли поблизу немає смітника, я можу тривалий час носити із собою
непотрібні папірці:
а) ні; б) так; в) я завжди заздалегідь планую, куди їх викину; г) важко
пригадати.
13. Одним із найважливіших завдань свого життя вважаю:
а) зберігати та створювати прекрасне; б) досягати успіху в кар’єрі; в) домагатися матеріального добробуту для себе й близьких; г) отримувати незабутні враження від подій.
14. Найбільше задоволення я одержую від:
а) зустрічі з людиною, яка потребує моєї уваги, турботи; б) подорожей
цікавими місцями; в) участі в розважальних заходах; г) придбання нових
речей.
15. У повсякденному житті я намагаюся не порушувати загальнолюдських принципів співіснування (не вбий, не вкради, не кажи неправди, не
заздри, не зраджуй і т.д.):
а) це занадто складно; б) хочеться — як краще, а виходить — як завжди…
в) ніколи не порушував; г) намагаюся і мені це вдається.
16. Прагнення до порядку, гармонії є однією з важливих якостей моєї
особистості:
а) вважаю, є інші, більш цінні якості; б) я себе погано знаю; в) ця якість
виявляється епізодично; г) так, і це не тільки моя думка.
17. Коли ми з компанією вирушаємо з лісу після пікніка:
а) намагаюся, щоб після нас у лісі було чисто; б) надаю роль «охоронця
природи» іншим; в) після нас ніколи не залишається сміття; г) вважаю, що
природа повинна сама себе очищувати.
18. Щодня я намагаюся прикладати хоча б невеликі зусилля, щоб дізнаватися нове про себе, про природу людини:
105

а) це так; б) не маю відповідної літератури; в) мої інтереси лежать в іншій галузі; г) на це бракує часу.
19. У повсякденній поведінці мені властиво дотримуватися основних
загальнолюдських принципів:
а) скоріше так; б) скоріше ні; в) залежить від ситуації; г) нерідко бажання розходяться з дійсністю.
20. Розпочаті коли-небудь справи я найчастіше:
а) відкладаю, щоб зібрати більш повну інформацію і все обміркувати;
б) завершую самостійно; в) заміняю більш цікавими й актуальними; г) передоручаю іншим.
21. Важко не помітити, що старанність є однією з важливих рис мого
характеру:
а) скоріше важко це помітити; б) так, і це не тільки моя думка; в) є інші
якості більш цінні та яскравіше виражені; г) я себе занадто погано знаю.
22. На мій погляд, люди повинні усвідомлювати відповідальність:
а) тільки за себе; б) за вчинки своїх дітей; в) за коханих і близьких; г) за
людство в цілому.
23. Вважаю, що мені вдалося (б) реалізувати себе, перш за все:
а) як жінці або як чоловіку; б) як матері або батьку; в) як громадянину;
г) як духовній особистості.
24. Небажані властивості моєї особистості мені вдається перетворити:
а) у значній мірі; б) поки не вдається; в) важко відповісти; г) таких властивостей не існує.
25. Для придбання мудрості головне:
а) уміння бачити помилки інших; б) усвідомленість у житті; в) велика
кількість пережитих подій; г) довголіття.
26. Відчуття єдності з усім живим для мене:
а) не зрозуміле; б) природне; в) невідоме; г) підозріле.
27. Намагаюсь навіть серед метушні помічати й цінувати прекрасне:
блакитне небо, посмішку дитини:
а) так, і це надає життєвих сил; б) ні, естетика мене не надихає; в) згадую про це рідко; г) краще не відповідати.
28. На своєму життєвому шляху я намагаюся:
а) допомагати людям, які мені симпатичні; б) допомагати усім, хто дійсно потребує моєї допомоги; в) допомагати своїм рідним і близьким; г) допомогти самому собі.
29. Трапляється, що люди дякують мені за вчинки і справи, яких я не
можу не робити:
а) так, часто; б) іноді; в) не можу пригадати; г) такого не буває.
30. У колі моїх друзів і знайомих переважають люди, які вміють цінувати, насамперед:
а) гармонію, красу, мистецтво; б) можливість добре попрацювати і добре відпочити; в) корисні зв’язки; г) фінансові досягнення.
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31. Я відчуваю внутрішній дискомфорт, коли бачу, що хтось спричиняє
шкоду природі, забруднює екологію:
а) так, дійсно; б) подібних відчуттів не маю; в) таке бувало тільки в дитинстві; г) подібних фактів не спостерігав.
32. Щоб найбільш цінні думки не були втрачені, я викладаю їх у письмовій формі (замітки в блокноті, щоденнику, вірші, листи тощо):
а) більше покладаюся на пам’ять; б) роблю це досить часто; в) пишу
у випадку крайньої необхідності; г) вважаю, на це немає часу.
33. У результаті роботи над собою мені вдалося зменшити частину своїх
негативних якостей:
а) так, дійсно; б) не вдалося; в) не знаю; г) таких якостей не було.
34. Свій особистісний потенціал я застосовую в житті:
а) не значною мірою; б) досить рідко; в) значною мірою; г) важко оцінити.
35. Не можу бути байдужим, коли з кимось поводяться несправедливо:
а) так, коли несправедливість стосується й мене особисто; б) коли несправедливо поводяться з близькими мені людьми; в) коли спостерігаю
будь-яку несправедливість; г) вважаю, що спокій на душі важливіший.
36. Відповідальність людини виявляється, насамперед:
а) в умінні зрозуміти та правильно викласти сутність виконуваної роботи; б) у її бажанні виконувати необхідні завдання; в) в умінні виконувати
роботу якнайкраще; г) в умінні гідно відзвітуватися про виконану роботу.
37. Близькі люди помічають, що багато подій я передбачаю заздалегідь:
а) так; б) ні; в) може, і помічають, але мені про це невідомо; г) важко
відповісти.
38. Щоб краще запам’ятати складну та значиму інформацію, я зазвичай:
а) співвідношу її з певними принципами і законами буття; б) повторюю
її якнайчастіше; в) згадую події, пов’язані з її отриманням; г) пригадую людей, які повідомили про неї.
39. У багатьох подіях і явищах мені подобається знаходити й розкривати внутрішній зміст, справжні причини, що не лежать на поверхні:
а) так; б) рідко; в) ні; г) не симпатизую занадто допитливим людям.
40. Пізнання себе приводить людину:
а) до виникнення почуття своєї віддаленості від інших; б) до нав’язливих думок про свою недосконалість; в) до усвідомлення своєї єдності з іншими; г) до виникнення почуття безпорадності.
41. Протягом дня я намагаюся, щоб мої думки були піднесеними та корисними:
а) так, і мені це вдається; б) слідкувати за думками не встигаю; в) залежно від ситуації; г) протягом дня мені не до думок.
42. Коли я виявляюся свідком суперечки, мені легко зрозуміти:
а) того, хто правий більшою мірою; б) у чому кожен не правий; в) точку
зору кожної зі сторін; г) те, у чому обидві сторони недостатньо інформовані.
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43. Щоб не нашкодити собі та людям, бажання й емоції, що можуть бути
недоречні, я частіше:
а) приховую; б) задовольняю; в) ігнорую; г) спрямовую в прийнятне
русло.
44. Щоб підтримувати у формі своє тіло, я використовую природні методи самооздоровлення:
а) так, використовую; б) ні, я більше довіряю медицині; в) на це не завжди є час і можливості; г) моє тіло і так завжди у формі.
45. У харчуванні я дотримуюся принципів:
а) часткового або повного вегетаріанства; б) принципу «смачного багато не буває»; в) принципу «корисно все, чого хочеться»; г) принципу економії.
46. Плануючи події, зустрічі, розпорядок дня, я враховую особливості
свого організму, темпераменту:
а) життя занадто складне, щоб усе врахувати; б) враховував би, якби
знав; в) намагаюся, але не виходить; г) в основному, так.
47. У повсякденному житті я приділяю час удосконаленню своїх фізичних можливостей:
а) ні, навіть не намагаюся; б) намагаюся, але не виходить; в) важко відповісти; г) так, намагаюсь.
48. З огляду на природні особливості кожного в моїй родині, я підтримую атмосферу гармонії та порозуміння:
а) це мені вдається; б) якщо чесно, то не дуже; в) такого завдання не
ставлю; г) у моїй родині завжди гармонія та порозуміння.
49. Здоровий спосіб життя для мене є нормою:
а) так; б) поки ще маю шкідливі звички; в) вітаю це в інших; г) вважаю,
що це не принципово.
Таблиця 2.2
Аркуш для відповідей
1
абвг
2
абвг
3
абвг
4
абвг
5
абвг
6
абвг
7
абвг
∑1=
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14
абвг
13
абвг
12
абвг
11
абвг
10
абвг
9
абвг
8
абвг
∑2=

15
абвг
16
абвг
17
абвг
18
абвг
19
абвг
20
абвг
21
абвг
∑3=

28
абвг
27
абвг
26
абвг
25
абвг
24
абвг
23
абвг
22
абвг
∑4=

29
абвг
30
абвг
31
абвг
32
абвг
33
абвг
34
абвг
35
абвг
∑5=

42
абвг
41
абвг
40
абвг
39
абвг
38
абвг
37
абвг
36
абвг
∑6=

43
абвг
44
абвг
45
абвг
46
абвг
47
абвг
48
абвг
49
абвг
∑7=

∑=

Обробка результатів тестування:
Обробку результатів тестування слід починати з визначення рівня відвертості. Для цього підрахуйте кількість розбіжностей між відповідями на
запитання, наведені у таблиці 2.3. Кожна розбіжність дорівнює 1 балу.
Таблиця 2.3
1в — 14а
2в — 10б

15г — 19а
17а — 31а

Потім додайте до отриманої суми кількість збігів у відповідях на запитання: 12в, 17в, 24г, 48г. Відвертість відповідей вважається недостатньою,
якщо загальна кількість балів виявиться більше 4. Такий результат пояснюється навмисним небажанням відповідати відверто або неспроможністю
в даний момент давати адекватні відповіді.
Для визначення потенціалу духовного розвитку скористайтеся таблицею 2.4. Підрахуйте суми збігів відповідей з виокремленою літерою у стовпчиках таблиці, оцінюючи кожен збіг у 1 бал. Потенціал духовного розвитку
визначається шляхом складання отриманих показників за всіма підструктурами особистості. Результат оцінюється окремо для дорослих і підлітків,
які не мають достатнього досвіду та можливостей самореалізації.
Шкала оцінки для дорослих: 38-49 балів — високий потенціал;
25-37 — середній; 12-24 — недостатній; до 12 балів — низький.
Шкала оцінки для підлітків: 25-37 балів — високий рівень; 12-24 — середній; до 12 балів — низький.
Таблиця 2.4
Ключ для оцінки відповідей
Спілкув.
Гум.
Ест.
Екол.
Псп
Св
Ср
Відп.

1
абвг
2
абвг
3
абвг
4
абвг
5
абвг
6
абвг
7
абвг
∑1=

Спрямов.
14
абвг
13
абвг
12
абвг
11
абвг
10
абвг
9
абвг
8
абвг
∑2=

Характер
15
абвг
16
абвг
17
абвг
18
абвг
19
абвг
20
абвг
21
абвг
∑3=

Самосвід.
28
абвг
27
абвг
26
абвг
25
абвг
24
абвг
23
абвг
22
абвг
∑4=

Досвід
29
абвг
30
абвг
31
абвг
32
абвг
33
абвг
34
абвг
35
абвг
∑5=

Інтелект
42
абвг
41
абвг
40
абвг
39
абвг
38
абвг
37
абвг
36
абвг
∑6=

Психофіз.
43
абвг
44
абвг
45
абвг
46
абвг
47
абвг
48
абвг
49
абвг
∑7=

∑=

Примітки. По вертикалі цінності: Гум. — гуманістичні; Ест. — естетичні;
Екол. — екологічні; Псп — пізнання та самопізнання; Св — самовдосконалення;
Ср — самореалізації; Відп. — відповідальність.
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Для визначення перспективних напрямів подальшого духовного розвитку проаналізуйте за допомогою таблиці 2.4 показники духовного потенціалу,
що містяться в кожній із наведених підструктур особистості. Наближення до
максимального показника (7 балів) свідчить про виразність духовного потенціалу в даній підструктурі. Низький потенціал свідчить про необхідність
розвитку відповідної підструктури. Наприклад, низький потенціал у підструктурі «спілкування» свідчить про необхідність звернути увагу на коло спілкування, удосконалити форми духовного спілкування і т. д.
Для визначення домінант духовної ціннісної орієнтації особистості, користуючись таблицею 2.4, підрахуйте кількість збігів відповідей у кожному
рядку (по горизонталі) і занесіть отриману суму в останній стовпчик таблиці. Найбільша кількість балів у рядку дорівнює 7 і свідчить про найвищий рівень відповідної ціннісної спрямованості.
У процесі експериментальної апробації методики отримані показники
духовного потенціалу особистості порівнювалися із показниками:
1) загальної спрямованості (методика діагностики спрямованості особистості Б. Басса);
2) свідомості і відповідної ціннісної орієнтації (методика «Здійснення
бажань»);
3) стилю спілкування (методика Томаса);
4) комунікативних та організаторських здібностей (методика виявлення й оцінки комунікативних і організаторських здібностей КОС-2);
5) характеру особистості (визначення акцентуацій характеру за методикою К. Леонгарда);
6) інтелектуального розвитку (вербальний тест Айзенка);
7) екстраверсії та нейротизму (опитувальник ЕРІ, тест Айзенка);
8) емпатії (опитувальник В.В. Бойко).
Аналіз результатів дозволив експериментально підтвердити вплив духовного потенціалу на загальний розвиток особистості, зокрема:
1. У загальній спрямованості (на себе, на спілкування, на діло) переважає орієнтація на діло та спілкування. Це можна пояснити закономірністю
відносно того, що життя високодуховної особистості являє собою акт служіння, здійснення місії. Тому спрямованість на себе не є в даному випадку
характерною.
2. Високий духовний потенціал зумовлює спрямованість особистості на
духовні цінності. За даними тестування, не зафіксовано жодного випадку
орієнтації на егоцентризм. Таким чином, шлях духовного розвитку — це
шлях опанування людиною вищих психічних функцій, шлях від інстинктивної до високосвідомої поведінки.
3. Серед 5 стилів спілкування (співробітництво, суперництво, компроміс, уникнення та пристосування) переважає стиль співробітництва.
Конфліктність, агресивність зменшуються зі зростанням духовності особистості. Це підтверджує, що рушійна сила духовного розвитку — прагнення особистості до єдності.
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4. Виразної залежності між духовним потенціалом і комунікативними
та організаторськими здібностями не виявлено. Очевидно, що духовний
розвиток іноді потребує усамітнення людини, її відмежування від галасливості й метушні.
5. Не виявлено залежності між духовним потенціалом і наявністю акцентуацій характеру. Однак, за спостереженнями, високий рівень духовності
відображався на посиленні прояву в поведінці таких рис, як доброзичливість, відкритість людям і світу.
6. Залежності між духовним потенціалом та інтелектуальними здібностями також не встановлено. Звідси можемо зробити висновок, що духовність не є прямим наслідком розвитку інтелекту. Підтвердженням цього є
факт можливості егоцентризму у людей з високим інтелектуальним потенціалом.
7. Не виявлено залежності також між духовним потенціалом і екстраверсією особистості. Разом із цим встановлено, що рівень нейротизму, тобто
емоційної нестабільності, зменшується з підвищенням духовного потенціалу особистості. Це, очевидно, пояснюється тим, що у духовно розвиненої
особистості більшою мірою визначені пріоритети життя, смисли та цінності. Натомість будь-яка невизначеність сприяє підвищенню тривожності,
нейротизму.
8. Підтверджено залежність між духовним потенціалом і емпатійністю
особистості. Очевидно, реалізація у власному житті прагнення до єдності
сприяє розвитку розуміння, співчуття, що є важливими складовими емпатії. Крім того, оскільки емпатія містить у собі і раціональні, і емоційні
компоненти, які співвідносяться з діяльністю відповідно лівої та правої
півкуль головного мозку людини, можемо зробити висновок про те, що
духовний розвиток сприяє активізації обох півкуль головного мозку. Це
засвідчує більш складну природу духовності, ніж окремі процеси мислення
та емоційних реакцій.
У ході дослідження проаналізовано також характер залежності між відповідальністю і загальним показником духовного потенціалу особистості.
У 79% респондентів виявлено, що зростання духовного потенціалу пов’язано зі зростанням відповідальності. Це підтверджує закономірність про те,
що одним з важливих критеріїв духовного розвитку особистості є здатність
до прийняття відповідальності (за себе, за ближніх, за людство взагалі).
У цілому впровадження методики дозволило експериментально підтвердити, що високий духовний потенціал пов’язаний, переважно, з активністю вищих психічних функцій людини, а отже духовність особистості
є достовірним показником її еволюційної досконалості.
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2.7.

Діагностика духовного потенціалу та актуалізованості
психологічних механізмів духовного розвитку особистості

Оскільки духовний потенціал особистості актуалізується завдяки дії
специфічних психологічних механізмів (децентрації, духовної ідентифікації, рефлексії, трансценденції та усвідомлення буттєвої єдності), його діагностика може здійснюватися через дослідження рівня актуалізованості
цих механізмів у підструктурах спілкування, спрямованості, характеру, самосвідомості, досвіду, інтелекту та психофізіології особистості. У кожній з
цих підструктур духовний потенціал може набувати різного рівня прояву,
що впливає на загальне значення показника.
Актуалізація психологічних механізмів духовного розвитку особистості
у спілкуванні, спрямованості, характері, самосвідомості, інтелекті, досвіді
та психофізіології має відображатися у таких якісних показниках:
Ідентифікація — ототожнення себе з духовними подвижниками, носіями ідеалів Краси, Добра та Істини; прагнення вдосконалення характеру,
здатність примноження духовних знань; наслідування прикладів здорового способу життя в гармонії з природою.
Децентрація — увага до інших у процесі спілкування; спрямованість на
допомогу потребуючим, реалізація Добра в конкретних вчинках, здатність,
турбуючись про ближніх, відставляти на другий план власні інтереси; замислення над людськими долями, пошук смислів і закономірностей; розуміння своєї єдності з іншими; наявність досвіду децентрації; визнання
цінності життя свого та інших.
Рефлексія — прагнення дотримуватися чесності у спілкуванні; спрямованість на усвідомлення власної життєвої мети, смислів і цінностей;
розвиток позитивних рис характеру; здатність до розвитку свідомості, самоконтролю; досвід орієнтації на духовне «Я», голос совісті; врахування у
повсякденному житті та вдосконалення власних психофізіологічних якостей тощо.
Трансценденція — спілкування про місію людини у Всесвіті; спрямованість на реалізацію ідеалів Краси, Добра та Істини в повсякденному житті;
схильність до споглядання; здатність до керування процесами мислення та
уяви; пізнання свого духовного «Я», досвід уявлення ідеального буття; піднесення над біологічними потребами власного тіла тощо.
Усвідомлення буттєвої єдності — схильність до спілкування з
Природою, Буттям (у релігійному контексті — з Богом); спрямованість на
інтеграцію різних поглядів і світоглядних позицій у єдину картину світу;
визнання цінності всіх живих істот у Всесвіті; усвідомлення взаємозв’язків
людей і Природи; замислення над глобальними світовими проблемами; наявність досвіду трансперсональних переживань; турбота про власне тіло як
про частину єдиної Природи.
Наведені положення були покладені в основу розробки тестової методики «Духовний потенціал — 2», яка включає 35 запитань і є ефективною
для вікової категорії, починаючи від 14 років.
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Методика визначення духовного потенціалу та дослідження психологічних
механізмів духовного розвитку «Духовний потенціал особистості — 2»

Інструкція для учасників:
Оцініть подані нижче твердження від 0 до 2-х балів за шкалою: 0 балів
— ні; 1 бал — частково так; 2 бали — так, дійсно, — та внесіть відповідні бали
у таблицю відповідей. Намагайтеся відповідати вдумливо, об’єктивно, пригадуючи свої вчинки та поведінку.
1. Відчуваю внутрішній дискомфорт, коли доводиться засмучувати
співрозмовника.
2. Образи великих духовних подвижників викликають у мене почуття
натхнення.
3. Кожен день працюю над удосконаленням власного характеру.
4. Духовні потреби для мене важливіші за матеріальні.
5. Прагну досягнення мудрості.
6. Мрію доповнити чимось корисним віковий досвід людства.
7. Веду здоровий спосіб життя.
8. У спілкуванні більше цікавлюся іншими, ніж говорю про себе.
9. Отримую задоволення від допомоги потребуючим.
10. Турбуючись про інших, нерідко жертвую власними інтересами.
11. Часто замислююсь над людськими долями, шукаю смисли та закономірності.
12. Усвідомлюю духовну єдність з іншими людьми.
13. Роблячи добрі вчинки, не очікую на подяку чи визнання.
14. Думаю, варто ризикувати власним життям, рятуючи життя незнайомої людини.
15. Дотримуюсь правила казати тільки правду.
16. Добре усвідомлюю вищу мету і призначення власного життя.
17. Не тримаю образ на людей і не вважаю нікого своїм ворогом.
18. Намагаюсь бути свідомим навіть уві сні.
19. Пізнання власного внутрішнього світу для мене не менш важливе,
ніж пізнання зовнішнього.
20. Голос власної совісті є для мене важливішим, ніж схвалення чи осуд
оточуючих.
21. Враховую в повсякденному житті тип свого темпераменту.
22. Залюбки спілкуюсь про місію людини у Всесвіті.
23. Намагаюсь примножувати у світі Красу, Добро та Істину.
24. Маю схильність відмежовуватися від конкретних ситуацій та споглядати на них неначе з космічної височини.
25. Практикую спостереження за власними думками, намагаюсь керувати процесом мислення та уяви.
26. Усвідомлюю безсмертну природу свого духовного «Я».
27. Гостро відчуваю переживання іншої, навіть незнайомої мені людини.
28. Постійно удосконалюю можливості власного тіла.
29. Подумки спілкуюсь із Природою, з усім буттям, Всесвітом, Богом.
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30. Знаходжу єдину основу у різних філософських, релігійних чи езотеричних поглядах, традиціях.
31. Вважаю, що всі живі істоти є цінними у Всесвіті та намагаюсь не
приносити нікому шкоди.
32. Підтримую в собі стан гармонії, доброзичливості.
33. Глобальні світові проблеми хвилюють мене не менше особистих.
34. Маю незвичайний досвід «розчинення» в океані духовних переживань любові та єдності.
35. Дбаю про здоров’я власного тіла як про частину єдиної Природи.
Обробка результатів тестування:
Для визначення потенціалу духовного розвитку слід скористатися бланком для відповідей і підрахувати кількість балів у стовпчиках та рядках
таблиці 2.5. Духовний потенціал (∑заг) визначається шляхом складання
усіх отриманих балів. Результат оцінюється за окремою шкалою для підлітків і дорослих.
Шкала оцінки для вікової категорії 14-18 років: 46-70 балів — високий
потенціал; 20-45 — середній; до 20 балів — низький.
Шкала оцінки для вікової категорії від 18 років: 50-70 балів — високий
потенціал; 24-49 — середній; до 24 балів — низький.
Таблиця 2.5
Бланк для відповідей
Спілку- Спрямо- Харак- Самосві- Інте- Довання
ваність
тер
домість лект свід
Ідентифікація
Децентрація
Рефлексія
Трансценденція
Усвідом.
буттєвої
єдності

Психофізіологія

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

∑1=

∑2=

∑3=

∑4=

∑5=

∑6=

∑7=

∑

∑заг.

Наближення до максимального показника у вертикальних вимірах (10
балів) свідчить про розвиненість духовного потенціалу в даній підструктурі. Низький потенціал свідчить про необхідність розвитку відповідної
підструктури. Наближення до максимального показника у горизонтальних
вимірах (14 балів) свідчить про актуалізованість відповідного психологічного механізму духовного розвитку особистості.
Аналіз експериментальних даних, отриманих за допомогою методики
«Духовний потенціал — 2», дає підстави вважати, що на ранніх етапах онтогенезу найбільшого розвитку набуває психологічний механізм ідентифікації. Цей психологічний механізм допомагає дитині наслідувати образ
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дорослого, зумовлює спочатку неусвідомлене, а потім і свідоме прагнення
до самовдосконалення. Надалі, у процесі соціалізації дитини зростає вагомість психологічних механізмів децентрації та рефлексії. Ці механізми
зумовлюють здатність зважати на інтереси та потреби інших, а отже — забезпечують гармонійне співіснування у сім’ї, колективі.
Розвиток психологічних механізмів трансценденції та усвідомлення
буттєвої єдності не забезпечується процесами індивідуалізації та соціалізації. Закони та норми суспільства не вимагають від людини усвідомлення
власної місії у Всесвіті, спрямованості на реалізацію ідеалів Краси, Добра
та Істини у повсякденному житті. Актуалізація психологічних механізмів
трансценденції та усвідомлення буттєвої єдності зумовлена внутрішніми потребами духовного «Я» людини та вимагає сприятливих зовнішніх
умов.

2.8.

Психологічна діагностика рівня свідомості та ціннісної
орієнтації особистості

Одним із найскладніших завдань психологічної діагностики духовного
потенціалу є дослідження свідомості особистості. Характеризуючи різні
якісні ознаки, у мовному обігу використовують такі словосполучення як
«обмежена свідомість», «егоцентрична свідомість», «низька свідомість»,
«високосвідома особистість», «розширена свідомість», «буттєва свідомість», «космічна свідомість» тощо. Безумовно, високий духовний потенціал характеризується особливим рівнем свідомості, свідомою активністю
особистості, що проявляється в її поведінці та діяльності.
У методичному плані розподіл свідомості на якісні рівні доцільно здійснити, спираючись на особистісні цінності, адже ціннісна орієнтація є показником духовного потенціалу особистості. Психологічна діагностика духовної ціннісної орієнтації має бути спрямована на виявлення ставлення
особистості до вказаних цінностей. На цих засадах ґрунтується методика
виявлення рівня свідомості та сформованості духовної ціннісної орієнтації
особистості «Здійснення бажань», розрахована на вікову категорію, починаючи від 12-14 років.
Методика спирається на еталонну цiннiсну шкалу, відносно якої розглядаються результати дослідження. За теоретичну основу побудови методики обрано соціально-психологічну модель процесу розвитку свідомості
особистості та відповідної зміни її ціннісних орієнтацій (рис. 2.6).
Відповідно до моделі, розвиток ціннісних орієнтацій особистості відбувається почергово, від 1-го до 5-го умовно визначеного рівня. При цьому в часовому вимірі рівні ототожнюються з етапами процесу духовного
розвитку особистості та усвідомлення буттєвої єдності. Так, ще до народження дитина перебуває у стані безсвідомої єдності з організмом матері,
а втрачаючи цю єдність у момент народження, надалі прагне до її віднов115

лення на сутнісно новому рівні. Неможливість безпосереднього відновлення дитиною втраченої у момент народження гармонії та єдності з організмом матері активізує в неї інстинкти самозбереження та самовиживання.
Отже перша ступінь розвитку свiдомостi — егоцентризм — характерна
для дитини, яка потребує вiд зовнiшнього свiту уваги, пiклування, любовi.
Найактуальнiшими для неї стають слова: «Я», «Менi», «Я сам». Якщо людина залишається на першому рiвнi cвiдомостi протягом подальшого життя, її називають егоїстичною.

Рис. 2.6. Соціально-психологічна модель процесу розвитку свідомості людини та
відповідної зміни її ціннісних орієнтацій

У процесі переходу на другий рiвень зростає значення турботи про найближчих людей — батькiв, рiдних. Для другого рiвня свiдомостi прiоритетнi
цiнностi та потреби — це цiнностi i потреби власної сiм’ї. Дитина, пiдростаючи, бере на себе вирiшення сiмейних проблем, тобто свiтогляд розширюється до сiмейного кола, що позначається на відповідальності. При цьому
втрачена при народженні єдність з організмом матері реалізується через
єдність сімейного кола. Вислiв «добрий сiм’янин» спiввiдноситься саме з
цим рiвнем.
Подальший розвиток свідомості людини сприяє розумiнню того, що
її особисте життя, життя сім’ї тісно пов’язане з життям суспiльства, нації,
народу. Отже, покращення суспiльного життя позитивно вiдзначиться також на життi сiмей, із яких складається суспiльство. Завдяки усвідомленню цього факту (що, нажаль, трапляється не завжди) людина «переходить»
на третій рівень — до громадянської активності, державного патріотизму,
національної свідомості. Її не перестають хвилювати сімейні чи особисті
цінності, однак у разі потреби людина може відсунути їх на другий план,
жертвуючи власним заради спільного. Втрачена єдність відновлюється через любов до рідного краю, народу, суспільства.
Наступний, четвертий рівень — це рівень прийняття та розуміння іншої
людини незалежно від її національних ознак чи віри. Прийняття кожної
людини як індивідуальності, визнання права кожного на власні переконан116

ня, усвідомлення факту, що людство — єдиний взаємопов’язаний організм,
у якому кожний виконує свою важливу роль — характеризує рівень загальнолюдських цінностей. Цей рівень свідомості визволяє людину із замкнутого кола «моє — чуже», «друзі — вороги». Основним принципом, що притаманний світогляду четвертого рівня, є так зване «золоте правило» Ісуса
Христа: «Не роби іншим того, чого не хочеш собі». На цьому рівні втрачена
єдність реалізується не тільки у сімейних та громадських взаєминах, але й
на рівні людства в цілому.
Однак людина не відокремлена від природи, космосу, планетарного
життя. Всі космічні процеси безпосередньо впливають на людство, i розуміння та переживання цього факту розширює свідомість до космічного масштабу. Цей рiвень свiдомостi людини характеризується розумiнням, що
Всесвiт — теж єдиний органiзм, а Земля з усiма iстотами — його невiд’ємна
частина. З цього випливає i вiдповiдне ставлення до буття, до всiх живих
iстот як до самого себе. Отже, п’ятий рівень реалізує єдність людини з усім
організмом Всесвіту.
Таким чином, процес розвитку свідомості має певну закономірність: від
неусвідомленої єдності з материнським організмом шляхом духовного розвитку людина приходить до свідомої єдності з Організмом Всесвіту, повертаючись до відправної точки власного життя, але на якісно новому рівні.
Сутнісна відміна між приведеними на рис. 2.6 рівнями свідомості полягає у
пріоритеті цінностей, у спрямованості прагнень та потреб людини: на першому рівні потреби спрямовуються на себе, незважаючи на запити інших
(інстинкт самозбереження), а на п’ятому — людина отримує природну радість i задоволення від самовіддачі, від надання допомоги потребуючим.
Кожному з означених рівнів притаманні свої цінності, i вибір цінностей
певного рівня є показником спрямованості ціннісної орієнтації особистості. Для рівня егоцентричних цінностей домінантними цінностями будуть,
зокрема: різноманітні задоволення, популярність та визнання іншими, влада та впливовість, особиста безпека.
Для рівня сімейних цінностей вагомою буде орієнтація на сімейний добробут, вигідний шлюб, спокійну старість та слухняних дітей.
Серед домінантних національних і громадянських цінностей виокремлено такі: соціальна справедливість, порядок у державі, порозуміння між
громадянами, добробут країни.
Серед загальнолюдських духовних цінностей — вірність, доброзичливість, допомога потребуючим та гармонія з природою.
Під час проведення методики учасники знайомляться з інструкцією та
визначають пріоритетні цінності у поданому списку, пронумерувавши їх
відповідним чином за порядком зменшення. У процесі обробки отриманих
даних оцінюється, яке місце в загальній системі цінностей особистості посідають саме духовні цінності. Визначення рейтингу запропонованих цінностей допомагає самопізнанню та може служити поштовхом для процесу
подальшого розвитку духовного потенціалу особистості.
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Методика виявлення рівня свідомості та сформованості духовної ціннісної
орієнтації особистості «Здійснення бажань»

Інструкція для учасників:
Уявіть себе на березі моря. Навколо теплий пісок, ласкаве сонце, плескіт хвиль...
Але ось на горизонті з’явилася темна крапка. Вона наближається до Вас.
Що це? Ви придивляєтесь i бачите, що це стародавній глечик!
Ви берете його в руки, уважно розглядаєте невідомі знаки та літери i,
нарешті, зважуєтесь відкрити...
Разом із шипінням та їдким димом із глечика з’являється справжнісінький джин (не дуже великий, приємної зовнішності).
— Я віддячу за своє звільнення, — каже він. — Я зроблю твоє життя
таким, яким забажаєш! Я здійсню твої бажання, але тільки оптом: ось список життєвих цінностей, — i він подає Вам аркуш паперу. — Тобі потрібно
лише пронумерувати їх за порядком зменшення. Все те, що опиниться на
перших місцях буде грати головну роль у твоєму житті. Що ж стосується
останніх номерів за списком — то від тривалого ув’язнення у мене склероз
i я навряд-чи згадаю про них...
Список життєвих цінностей

-

різноманітні задоволення;
сімейний добробут;
соціальна справедливість;
вірність;
визнання та популярність;
вигідний шлюб;
порядок у державі;
доброзичливість;
влада та впливовість;
слухняні діти в сім’ї
порозуміння між громадянами;
допомога потребуючим;
особиста безпека;
спокійна старість;
добробут країни;
гармонія з природою.

Обробка результатів:
Для обробки діагностичних даних слід скористуватися таблицею 2.6,
в якій структуровані цінності, притаманні наведеним вище рівням свідомості. Оскільки для демократичної країни типовим є поєднання національних цінностей із загальнолюдськими, в поданій таблиці вони поєднані
в єдину групу соціальних цінностей (3-й та 4-й рівні свідомості). У підгрупу духовних цінностей включено вищі цінності кожного рівня, які поєднуються у свідомості та ціннісній орієнтації 5-го умовно визначеного рівня.
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Проаналізувавши заповнені бланки, можемо виявити, які цінності для
особистості є пріоритетними, яке місце в її ціннісній орієнтації посідають
цінності духовні, а саме: вірність, доброзичливість, допомога потребуючим,
гармонія з природою. Зрозуміло, що особистість з високим духовним потенціалом призначить цим цінностям одні з перших місць у загальному списку. Для тих, чия ціннісна орієнтація буде близькою до рівня егоцентризму,
духовні цінності посідатимуть останні місця з 16 можливих.
Наприклад, якщо духовні цінності посідатимуть 1, 2, 3 і 4 місця за списком (досить рідкий випадок), їх сумарне місце дорівнюватиме 10. Якщо ж
духовні цінності посідатимуть найнижчі місця (16, 15, 14, і 13), їх сумарне
місце дорівнюватиме 58. Таким чином, чим меншим є сумарне місце групи
цінностей, тим вищим є рівень їх сформованості.
Таблиця 2.6
Цінності, притаманні відокремленим рівням свідомості
І рівень
свідомості
Егоцентричні
цінності (споживання)
Різноманітні задоволення
Визнання та популярність
Влада та впливовість

ІІ рівень
свідомості

Духовні цінності
(самовіддачі)

Сімейний добробут

ІІІ-IV рівні
свідомості
Соціальні, загальнолюдські
цінності
Соціальна справедливість

Вигідний шлюб

Порядок у державі

Доброзичливість

Слухняні діти в
сім’ї

Порозуміння між
громадянами

Особиста безпека

Спокійна старість

Добробут країни

∑1 =

∑2 =

∑3 =

Допомога потребуючим
Гармонія з природою
∑4 =

Сімейні цінності

V рівень
свідомості

Вірність

Для кількісної обробки отриманих діагностичних даних необхідно співвіднести рейтингові місця, присвоєні духовним цінностям, з балами, отриманими при їх складанні, користуючись шкалою:
10-25 балів — високий рівень сформованості духовних цінностей;
26-42 балів — середній рівень;
43-58 балів — низький рівень.
У процесі використання методики у навчальному процесі молоді доцільно з часом здійснити повторний зріз та виявити динаміку ціннісного розвитку особистості, визначити ефективність спецкурсів, тренінгів, консультацій та інших методів, спрямованих на розвиток свідомості та формування
духовної ціннісної орієнтації учнів і студентів. Результати дослідження заносять у спеціальну картку розвитку, що дозволяє надалі використовувати
їх у процесі консультування учнів, батьків чи вчителів (викладачів).
Якщо методика проводиться з цілим класом, отримані дані можна занести до таблиці за зразком (див. табл. 2.7). У представленій таблиці перша
колонка цифр відповідає значущості вказаних у заголовку таблиці духов119

них цінностей, визначеній на початку року. Друга колонка цифр була занесена наприкінці року після проведення в гімназії психологічного колегіуму,
до складу якого входили духовно орієнтовані спецкурси. Так, для учениці
Б.М. рейтинг духовних цінностей на початку та наприкінці року підвищився на 5 одиниць (49-44=5), а для класу в цілому — на 80 одиниць.
За допомогою представленої форми таблиці легко порівнювати динаміку ціннісного розвитку як кожного окремого учня, так і учнів поміж собою.
З метою виявлення духовно обдарованої молоді таке порівняння може відбуватися й поміж учнями різних класів, шкіл.
Таблиця 2.7
Значущість духовних цінностей для учнів 6 (10)-Г класу гімназії №153 ім.
О.С. Пушкіна до та пiсля проведення психологічного колегiуму, визначена
за допомогою методики «Здійснення бажань»
Сумарне місце
за значенням

Духовні цінності
Ініціали
учнів

Вірність

Доброзич
ливість

Допомога
потребуючим

Гармонія з
природою

піспіспісдо
до
після до
ля
ля
ля
Б.М.
12
11
15
12
8
8
14
13
В.Ю.
6
6
9
3
13
14
12
12
Г.А.
2
5
12
1
11
11
4
4
Д.А.
11
11
1
1
13
14
14
6
І.О.
12
5
4
2
14
14
13
13
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Сумарне місце духовних цінностей по класу в цілому
Підвищення рейтингу духовних цінностей (одиниць)
до

до вивчення

після вивчення

курсу

курсу

49
40
29
39
43
.
.
531

44
35
21
32
34
.
.
451
+80

Пiсля проведення методики доцільно ознайомити учнiв iз закономiрностями духовного розвитку i, таким чином, кожен зі школярiв ще до обробки результатiв зможе спiвставити цiнностi, яким він віддав перевагу, з приведеною схемою, а також разом із психологом накреслити шляхи власного
удосконалення та визначити способи досягнення життєвої мети.
Елементи гри, використанi у методицi, покращують емоцiйний стан
учнiв, а активiзацiя просторового мислення (використання епiзодiв з морем, лiтнiм сонцем) викликає асоцiацiї вiдпочинку, що значною мірою нейтралізує надмірне навантаження від навчальної дiяльностi.
У ході побудови психодiагностичних методик для виявлення сформованості духовних цінностей можна також використовувати пiдхiд, заснований на визначенні переваги, наданої певним особистостям, творам мистецтва тощо. При цьому особистiснi приклади мають бути досить вiдомими,
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щоб учнi та студенти мали чiтке уявлення про їхню цiннiсну орієнтацію,
духовний потенціал.
Для підвищення достовірності отриманих діагностичних результатів,
їх доцільно доповнювати даними спостережень, соціометричних зрізів за
участю однокласників, батьків і педагогів.

2.9.

Дослідження духовно спрямованої поведінки особистості

Одним із важливих показників прояву духовного потенціалу є поведінка та конкретні вчинки особистості. У поведінці та вчинках відображується
внутрішня сутність людини, її ціннісно-смислові установки, моральні переконання, ставлення до себе та світу. Звичайно, людина може тимчасово
підлаштовувати свою поведінку під очікування оточуючих, приховувати
справжні наміри, однак «носити певні маски» тривалий час стає все важче
й важче. Прикладом може бути робота військового розвідника, який під час
завдання змушений забувати про власні потреби, переконання і грати роль
іншої людини, яку може вважати своїм ворогом. Недостатня вираженість
справжніх емоцій і почуттів призводить до зростання роздратованості, яку
стає все важче приховати. Така праця потребує постійної нервової напруги,
а отже зумовлює емоційне виснаження людини.
Узгодженість усіх складових і процесів особистості — від вищих до нижчих є умовою її здорового функціонування. Дослідження духовно спрямованої поведінки — довготривалий процес, результати якого мають доповнювати діагностичні дані, отримані за допомогою тестування. Виходячи
з цього, було розроблено методику комплексної оцінки гармонійного розвитку особистості, що ґрунтується на методі експертних оцінок поведінки
учнів і студентів у колективі.
Застосування комплексу експертних оцінок для дослідження духовно
спрямованої поведінки особистості у групі відкриває можливість розробки
діагностичного інструментарію, який може використовуватися в усіх ланках освіти (від дошкільної до ВНЗ), що значною мірою розв’язує проблему
наступності процесу психодіагностики. При цьому показники духовного
розвитку мають досліджуватися в єдності з іншими показниками особистісного розвитку, а гармонійний особистісний розвиток розглядається
спрощено як збалансований розвиток 4-х особистісних сфер — фізичної,
емоційно-вольової, інтелектуальної та духовної (рис. 2.7). За відповідні показники розвитку учнів прийнято такі: фізична культура, культура спілкування, успішність, творчий розвиток і духовний розвиток особистості.
Фізична культура характеризується, зокрема, такими складовими, як
фізична активність людини, дотримання здорового способу життя, незалежність від шкідливих звичок.
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Культура спілкування знаходить прояв у ввічливості, тактовності,
вмінні знаходити спільну мову з іншими, керувати власними емоційними
станами.
Творчий розвиток передбачає винахідливість, нестандартність мислення, оригінальність у розв’язанні завдань.
Найбільш важливими показниками духовного розвитку обрано спрямованість на допомогу іншим, здатність піклуватися про людей і природу,
що свідчить про подолання проявів егоцентризму в поведінці особистості.
Конкретизація показників гармонійного розвитку особистості дозволяє
розробляти системи діагностики розвитку школярів і студентів, порівнювати між собою минулі та сьогоденні показники зростання молоді, підпорядковувати навчально-виховний процес його дійсній меті — розвитку
особистості в учнівському колективі.

Рис. 2.7. Визначення психолого-педагогічних критеріїв гармонійного розвитку
особистості

Недостатнє задоволення потреб розвитку школярів у фiзичнiй сфері призводить до ослаблення їхнього здоров’я. Недостатнiй розвиток
емоцiйно-вольової сфери позначається на невмiннi молоді керувати
власними емоцiйними станами, низькому рівні культури спiлкування.
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Гiпертрофiчний розвиток iнтелектуальної сфери вiдбувається, як правило,
за рахунок перевантаження пам’ятi учнiв і студентів. Нарештi, недостатнiй
розвиток духовної сфери характеризується вiдсутнiстю вищих прагнень,
iдеалiв, цiнностей, зведенню життєвої мети до біологічних потреб.
Звичайно, учні не зобов’язані досягати вершин особистісного і, зокрема,
духовного розвитку, як не зобов’язані вчитися на відмінно, однак, призначення системи освіти полягає в забезпеченні психолого-педагогічних умов,
сприятливих для особистісного, і, зокрема, духовного зростання молоді.
Розроблена методика комплексної оцінки гармонійного розвитку у
дослідженні духовно спрямованої поведінки учнівської молоді не є традицiйним тестуванням. Практика доводить, що використання тестiв як
основного діагностичного iнструментарiю не дозволяє забезпечити систематичне вiдстеження одних i тих самих показникiв розвитку школярiв протягом усього перiоду їх навчання. У цьому випадку потрiбно було б щороку
застосовувати новi, незнайомi учням тести, мiж результатами яких важко
встановити абсолютну залежнiсть. До того ж об’єктивність результатів тестування не може бути абсолютною, адже психологічні тести за своєю сутністю являють засіб самооцінки на основі стандартизованих запитань. На
противагу цьому, розроблена методика спрямована, перш за все, на дослідження поведінки особистості, а не тільки її уявлень про себе.
Пiдвищенню об’єктивностi результатiв психодіагностики та систематизацiї роботи сприяє застосування соціометричного підходу із залученням однокласникiв, одногрупників, класних керiвникiв, кураторів i батькiв
щодо оцiнювання поданих їм параметрiв особистісного розвитку учня.
Репрезентація отриманих даних у кількісному виразі дає змогу об’єктивно
порiвнювати минулі та сьогоденні показники розвитку учнів.
У процесі проведення методики враховуються також вiковi особливостi дітей і молоді. Так, у дошкільному віці та початкових класах рівень
об’єктивності самооцінки дітей досить низький, тому більш ефективним є
оцінювання розвитку учня з боку його батьків, вихователя або класного керівника (рис. 2.8 а). У середніх та старших класах рівень об’єктивності самооцінки зростає (рис. 2.8 б), тому в оцінюванні бере участь і сам учень. У
юнацькому віці самооцінка виходить на перший план і доповнюється оцінкою куратора та одногрупників студента (рис. 2.8 в).
Врахування вищезазначених вимог знайшло вiдображення у змiстi
спецiальної анкети (табл. 2,8). Перша група питань анкети співвідноситься
з рівнем фізичної культури учнів; друга — з культурою спілкування; третя
— з розвитком творчих показників; четверта — з показниками духовного
розвитку.
Розвиток iнтелектуальної сфери має бути вiдображений у рiвнi
успiшностi учня за його навчальною дiяльнiстю, а кiлькiсною мiрою при
цьому є об’єктивнi шкiльнi оцiнки.
Етапи проведення комплексної оцінки. Оцінка гармонійного розвитку
учнiв може проводитися у взаємодiї шкiльного психолога (психологiчної
123

служби) i класних керiвникiв (кураторiв) на початку та наприкiнцi навчального року. Можливе також проведення методики раз на рік.
Перший етап включає в себе пiдготовчу бесiду з учнями, заповнення
оцiнкового аркуша анкети (табл. 2.9) прiзвищами учнiв класу (студентської групи) та подальше тиражування анкет.
Пiд час пiдготовчої бесiди бiльше уваги придiляється питанню самопiзнання, що є передумовою самовдосконалення особистості. В цiкавiй
формi дітей ознайомлюють із перевагами та можливостями гармонiчно
розвиненої людини, активiзуючи у них прагнення до самовдосконалення.
Акцентується увага на тому, що всi разом ми здатнi допомогти один одному побачити свої сильнi та слабкi сторони. Це конкретизує наші подальшi
зусилля для самовдосконалення особистості.

Рис. 2.8. Принцип комплексної оцiнки розвитку дітей і молоді: а) у дошкільному
закладі та початкових класах; б) у середнiх i старших класах; в) у ВНЗ

На другому етапi учням класу (групи) роздається анкета з прiзвищами однокласників (одногрупників), в якій вони оцiнюють рiвень фiзичної
культури (як свiй, так i iнших), окреслюючи одну з чотирьох лiтер напроти
кожного прiзвища. Коли оцiнювання за I роздiлом завершено, переходять
аналогiчно до II розділу — культури спiлкування, потiм до III — творчого
розвитку, та IV роздiлу — духовного розвитку.
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Таблиця 2.8.
Анкета для комплексної оцiнки гармонiчного розвитку дітей і молоді
А. Дотримується 3-х правил здорового способу життя:
1) активно займається фiзкультурою, спортом;
2) змiцнює здоров’я загартуванням чи iншими способами;
3) не має шкiдливих звичок.
Б. Дотримується двох названих правил.
В. Дотримується одного з названих правил.
Г. Не дотримується жодного правила здорового способу життя.
II А. Завжди ввiчливий, сприяє покращенню взаємин у класi (групі).
Б. Здебiльшого ввiчливий.
В. Здебiльшого неввiчливий.
Г. Не контролює проявів грубостi, злостi, роздратованостi.
III А. Творчо, з натхненням виконує будь-яку справу.
Б. Творчо займається лише тiєю дiяльнiстю, до якої має здiбностi.
В. Рiдко включає елементи творчостi у свою дiяльнiсть.
Г. Виконує будь-яку справу механiчно, без творчої iнiцiативи.
IV А. Піклується про людей, тварин, рослин, природу.
Б. Піклується про людей або природу.
В. Піклується тiльки про окремих людей або тварин.
Г. Піклується тiльки про себе.
І

Таблиця 2.9
Оцінковий аркуш анкети
№
1
2
3
4
5
6
7

Прізвище, ім’я,
по батькові учня

І

ІІ

ІІІ

ІV

АБВГ
АБВГ
АБВГ
АБВГ
АБВГ
АБВГ
АБВГ

АБВГ
АБВГ
АБВГ
АБВГ
АБВГ
АБВГ
АБВГ

АБВГ
АБВГ
АБВГ
АБВГ
АБВГ
АБВГ
АБВГ

АБВГ
АБВГ
АБВГ
АБВГ
АБВГ
АБВГ
АБВГ

Так само на батькiвських зборах анкету заповнюють батьки, оцiнюючи тiльки свою дитину, а також класний керівник (вихователь, куратор),
оцiнюючи всiх учнiв класу (групи).
Розвиток iнтелектуальної сфери оцiнюється за показниками успiшностi
учня або студента (за середнiм арифметичним).
Оцінювання та фіксація дiагностичних даних. Принцип оцiнювання,
застосований у методицi, ґрунтується на квалiметричному пiдходi [27].
Кожна з лiтер, що окреслюється школярами в анкетi, дорiвнює певному
балу: А — «5», Б — «4», В — «3» i Г — «2». Відповідно оцінка від 4 до 5 балів
вважається свідченням високого рівня; 3 бали — середнього і 2 бали низького рівня прояву духовного потенціалу в поведінці особистості. Кожний
125

учень набирає певну суму балiв, яка вираховується за принципом середнього арифметичного.
Для фiксацiї дiагностичних даних і виявлення динамiки розвитку учнiв
використовують форму пiдсумкової картки (табл. 2.10).
Один зразок картки зберiгається у класного керівника, вихователя, куратора (психолога), а другий разом із табелем роздається для ознайомлення учням і батькам.
Таблиця 2.10
Пiдсумкова картка з результатами показників розвитку школяра
Клас:
№ зрiзу:
Духовний розвиток
Творчий розвиток
Успішність
Культура спілкування
Фiзична культура
Показник
розвитку:

5-й
1 2

6-й
1 2

7-й
1 2

8-й
1 2

9-й
1 2

10-й
1 2

11-й
1 2

До картки заносять результати контрольних зрiзiв у 1-му та 2-му
пiврiччi кожного навчального року. Завдяки стислостi та iнформативностi
даних пiдсумкова картка є унiверсальним довгостроковим документом,
який здатний забезпечити наступнiсть мiж дошкільним закладом, початковою, середньою та старшою школою.
Використання методики комплексної оцiнки гармонійного розвитку
учнів у діяльності керівника школи. Ефективність управлінської діяльності керівника школи залежить, з одного боку, від його вміння визначати
стратегію розвитку навчального закладу, накреслювати стратегічну мету
та завдання, а з іншого — вирішувати сьогоденні проблеми, підтримувати
сприятливий психологічний клімат як у педагогічному, так і в учнівському
середовищі. За умов використання методики комплексної оцінки стратегія розвитку школи набуває конкретизації, допомагає спрямувати освітню
діяльність на розвиток особистості учня й учителя. Отриманi результати
особистісного розвитку учнiв виконують функцiю зворотного зв’язку мiж
метою дiяльностi школи та рiвнем її досягнення. Загальний показник розвитку учнів школи складається з окремих показникiв розвитку учнів кожного класу та заноситься до карти розвитку учнівського колективу школи
(табл. 2.11).
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Таблиця 2.11

Наступний крок у процесi управлiння навчальним закладом полягає
у плануваннi заходiв, які сприятимуть пiдвищенню показникiв розвитку
учнів кожного класу. Таким чином реалізуються основнi етапи системного управлiння: визначення мети, планування та корегування навчальновиховного процесу на основi зворотних результатiв (рис. 2.9).
Впровадження методики комплексної оцінки гармонійного розвитку
особистості сприяє не тільки упорядкуванню діяльності навчального закладу, але й підвищенню мотивації всіх учасників навчально-виховного
процесу.

Рис. 2.9. Принцип застосування комплексної оцінки у моделі управління освітнім
процесом загальноосвітньої школи

Упровадження методики дає змогу планувати навчально-виховну роботу диференцiйовано для кожного класу (учня) з огляду на реальні потреби
фізичного, емоційно-вольового, інтелектуального, творчого та духовного
розвитку школярiв, а це в свою чергу позначається на їхньому ставленні до
школи, процесу навчання взагалі.
Наведені пiдходи дозволяють використовувати комплексну оцінку i як
засiб вимiрювання ефективностi дiяльностi вчителiв. У творчого вчителя,
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який спрямовує дітей на особистісне зростання, показники гармонiчного
розвитку учнiв будуть підвищуватися. На основi цього керiвник навчального закладу може здiйснювати стимулювання педагогiчних працiвникiв.
Практика показує, що крім учнів, до оцінкового аркуша анкети також можна заносити прізвища вчителів (за їх згоди), що значно підвищує інтерес
учнів до особистості вчителя, зменшує рівень авторитарності в стосунках.
Проблема активізації особистісного і, особливо, духовного розвитку
вчителя вимагає нині особливої уваги, оскільки, на відміну від учнів, вчитель має сам турбуватися про свій фізичний стан, самостійно шукати засоби
емоційної підтримки та підвищення культурного, духовного потенціалу. У
зв’язку з цим школа має забезпечити для вчителів сприятливі матеріальнотехнічні умови розвитку. У світовій практиці це реалізується через надання до послуг педагогічних працівників спортивного та тренажерного залів,
комп’ютерного класу з мережею Інтернет, проведення спортивних змагань,
КВК, концертів, свят творчості, пізнавальних візитів до інших навчальних
закладів тощо.
Таким чином авторитарні риси жорсткої управлінської системи набувають гуманістичного змісту, орієнтують усіх учасників навчально-виховного процесу на розвиток особистості як учня, так і вчителя.
Використання результатiв комплексної оцінки в роботi заступника
директора. Впровадження методики надає роботi завуча конкретностi,
сприяє її оперативностi. Якщо ранiше завуч з виховної роботи здiйснював
свою дiяльнiсть на основi власної iнтуїцiї та фактiв правопорушень школярiв, то тепер вiн отримує можливiсть завчасно побачити тi проблеми класу, якi тiльки виникають. Низький показник розвитку учня у певнiй сферi
життєдiяльностi є iндикатором проблеми, що тільки народжується.
Оперуючи даними комплексної оцінки, завучі з навчально-виховної та
наукової роботи мають можливість перевіряти ефективність проведених
заходів, спрямованих на розвиток учнів певних класів. На основi дiагностичних даних завуч має змогу диференцiйовано планувати подальші психолого-педагогічні заходи, спрямовані на покращення результатiв розвитку учнiв кожного класу школи.
Через пiврiччя повторний дiагностичний зрiз дозволить зробити висновки про ефективнiсть проведених органiзацiйних заходiв. Завданням завуча є складання узагальненої карти розвитку учнiв покласно. Карта складається раз на рік чи на півріччя і дозволяє координувати розрізнені зусилля
всіх учасників навчально-виховного процесу (у тому числі батьків, оскільки вони також приймали участь у діагностуванні).
Завдяки використанню даних, отриманих на основі комплексної оцінки,
педагогiчні наради в школі набувають конкретностi та цiлеспрямованостi,
оскільки психолого-педагогічний склад закладу краще усвідомлює спільну
мету і має можливість спостерігати конкретні результати досягнення мети
дiяльностi школи.
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Використання результатiв комплексної оцінки в роботi шкiльного психолога. На жаль, робота шкiльного психолога в сучасних умовах нерідко
позбавлена систематичностi. У великiй школi дiяльнiсть психолога базується на функції «швидкої допомоги», адже один шкiльний психолог може
досить ефективно працювати, охоплюючи своєю дiяльнiстю 2-3 класнi паралелi. У разi збiльшення клiєнтiв (учнiв, батькiв, вчителiв) ефективнiсть
роботи суттєво знижується.
Використання комплексної оцінки в цьому випадку дає значнi переваги. Згідно з принципом розвитку, людина (свідомо чи безсвідомо) прагне
до самовдосконалення, до розширення власних можливостей. З цієї точки
зору розроблена методика створює сприятливі умови для саморозвитку
особистостi.
Знаючи свої сильнi та слабкi сторони, учнi природно прагнуть до самовдосконалення, що значно полегшує досягнення мети психологiчної роботи. До того ж, змiна ставлення вчителiв до потреб розвитку учнiв сприяє і
позитивізації ставлення школярiв до навчання. Як наслiдок, покращується психологiчна атмосфера в учнiвському та в педагогiчному колективах.
Отриманi результати дають змогу школярам скорегувати самооцiнку та
визначити за допомогою психолога чи класного керiвника програму власного самовдосконалення. Наступний дiагностичний зрiз визначає ефективність обраних методiв і докладених школярами зусиль.
На основi результатiв комплексної оцінки психолог, маючи конкретнi
результати розвитку дiтей, формує групи для проведення з ними спецiальних психологiчних тренiнгiв, бесiд чи занять з метою пiдвищення їхнього
духовного потенціалу, творчого рiвня, культури спiлкування чи фiзичної
культури. Надалi обмiн отриманою iнформацiєю на семiнарах, зустрiчах і
конференцiях з практичними психологами освiтнiх установ дає змогу порівняти ефективнiсть психологiчних заходів.
Використання результатiв комплексної оцінки в роботi класного керівника. Впровадження методики значно конкретизує i роботу класного керiвника. Перш за все, це стосується формування колективу класу.
Найчастіше, клас розподiлений на кiлька активних осередкiв i учнiв, які до
них не увiйшли. Більш повільні типи — флегматики та меланхоліки — традиційно залишаються осторонь шкільного життя та уваги вчителів. Також,
нерiдко, учнi сприймають як несправедливiсть авторитарність призначення вчителем формальних лiдерiв класу. Проведення комплексної оцінки активізує механізм учнівського самоврядування та надає можливiсть
висловитися кожному учню, не боячись, що його думка буде засуджена
бiльшiстю. Учень, який отримав найвищу сумарну оцінку, може по праву
зайняти мiсце лiдера класу. Його помiчниками стають лiдери з 5 основних
напрямів. Кожен із лiдерiв визначає кінцевий результат своєї діяльності
(найвищий бал, якого зможе досягти клас за певною сферою), накреслює
план заходів, які дозволять досягти запланованого результату (рис. 2.10)
і таким чином керує певним напрямом роботи в класi.
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Рис. 2.10. Принцип учнівського самоврядування, реалізований на основі методики
комплексної оцінки гармонійного розвитку особистості

Наприклад, лiдер фiзичної культури органiзовує спортивнi змагання,
турнiри. Лiдер спілкування сприяє пiдвищенню культури спiлкування в
класi, органiзовуючи культурнi заходи, зустрiчі з цiкавими особистостями.
Лiдер iнтелектуальної сфери оформлює стенди, на яких містяться задачi,
ще не вирiшенi людством, органiзовує КВК у класі та за його межами.
Лiдер творчості органiзовує виставки та свята творчостi у класi. Лiдер
духовності очолює проекти духовної допомоги потребуючим, організовує
перегляд високодуховних відеофільмів, запрошує на зустрічі високодуховних особистостей тощо.
Загалом, кожен із лiдерiв класу докладає зусиль до пiдвищення рiвня
розвитку однокласникiв. Ці зусилля будуть помiтнi через пiвроку завдяки
наступному зрiзу комплексної оцінки. I при пасивному ставленнi до справи мiсце лiдера за справеливістю посяде переможець.
Перший зріз комплексної оцінки може мати недостатню об’єктивність,
оскільки деякі учні можуть завищувати оцінку собі та своїм друзям. Однак
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у такому випадку необ’єктивно обраний лідер окремої сфери з часом засвідчить свою невідповідність посаді, що в подальшому змусить учнів об’єктивізувати самооцінку та своє ставлення до інших.
Впровадження методики в закладах вищої освіти вимагає врахування
вікової специфіки учнівської молоді. Зокрема, зростання самосвідомості,
рефлексії, збільшення об’єктивності уявлень студентів про себе зумовлює
необхідність приділення головної уваги самооцінці духовної поведінки самими учасниками та їх товаришами по навчанню. Що ж стосується оцінки
з боку кураторів, то вона в даному разі є недоречною.
Апробація методики комплексної оцінки відбувалася на базі навчальних
закладів різного типу. Далі для прикладу у таблиці 2.12 наводиться фрагмент показників духовного розвитку гуртківців Палацу творчості дітей та
юнацтва Солом’янського р-ну м. Києва (учні 8-11 класів шкіл району), отримані за допомогою методики «Духовний потенціал особистості» та методики
комплексної оцінки гармонійного розвитку особистості.
Таблиця 2.12
Показники духовного розвитку учнів, отримані за допомогою методики
«Духовний потенціал особистості» та методики комплексної оцінки
гармонійного розвитку особистості
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Учень
А.Г.
Б.С.
Б.Р.
В.Л.
Д.Т.
І.О.
К.Т.
К.Ю.
Л.Б.

Духовний потенціал
25
31
24
40
49
44
26
33
46

Комплексна оцінка
3
4
3
4
5
4
3
4
5

Примітки. Шкала оцінки духовного потенціалу для вікової категорії 14-18 років: 4670 балів — високий потенціал; 20-45 — середній; до 20 балів — низький. Комплексна оцінка прояву духовності в поведінці здійснювалася за 5-ти бальною шкалою.

За відгуками психологів, педагогів, батьків та учнів впровадження методики сприяло активізації процесу духовного розвитку молоді, оптимізувало управлінську діяльність у закладі, поглибило гуманізацію освітнього
процесу.
Таким чином за допомогою методики гармонійного розвитку особистості стає можливим виявляти показники розвитку духовного потенціалу
в комплексі з іншими показниками, проявленими в поведінці учнівської
молоді.
Ефективність проведення методики значно зростає за умов комп’ютерного забезпечення цього процесу, коли для занесення даних використо131

вуються не паперові анкети, а спеціальні електронні бланки. Тоді інтеграція та підрахунок результатів здійснюється за допомогою нескладних
комп’ютерних програм.

2.10. Аналіз процесу та результатів духовно спрямованої діяльності
учнів і студентів
Одним із найважливіших зовнішніх проявів особистості, що відображає унікальність її внутрішньої структури, є діяльність, тобто динамічна
система взаємодій суб’єкта зі світом, у процесі яких відбувається перетворення не тільки світу, але й самої особистості. Діяльність включає в себе
мету, засіб, результат і сам процес. Саме діяльність в її повноті характеризує цілісність особистості.
Розглядаючи численні ознаки діяльності, відмічають, що вона диференціюється на зовнішню та внутрішню. Перша складається зі специфічних
для людини дій з реальними предметами та здійснюється завдяки рухам
рук, ніг, пальців. Друга відбувається завдяки «розумовим діям», коли людина оперує не з реальними предметами і не шляхом реальних рухів, а використовує для цього їх мозкові динамічні моделі. Внутрішня діяльність
планує зовнішню; вона виникає на основі зовнішньої і через неї реалізується [124, с. 108-109].
Використання діяльності як пояснювального принципу волі, мотивації,
емоцій, почуттів та інших особистісних процесів розкриває можливість дослідження духовного потенціалу учнівської молоді через вивчення особливостей
розвиненості діяльнісного виміру структури особистості. При цьому вершинним актом духовної самореалізації особистості в певному виді діяльності є
«вчинок-служіння», життя заради людства.
Аналіз спрямованості та результатів діяльності учнів і студентів може
здійснюватися із застосуванням розробленої методики дослідження процесу духовної самореалізації учнівської молоді. Згідно з умовами методики на основі діяльнісного виміру структури особистості (розробленої
В.В. Рибалкою) та з використанням наративного методу досліджується
розвиток п’яти компонентів діяльності: потребово-мотиваційного, інформаційно-пізнавального, цілеутворювального, результативного та емоційно-почуттєвого.
Зокрема, розвиток потребово-мотиваційного компоненту визначається за наявністю стійких потреб і мотивів актуалізації і реалізації власного духовного потенціалу у вчинках і діяльності. Розвиток інформаційнопізнавального компоненту знаходить відображення в пошуку й осмисленні
інформації щодо можливостей реалізації духовного потенціалу, винаході
шляхів і методів духовного самовдосконалення, допомоги потребуючим
тощо.
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Розвиток цілеутворювального компоненту діяльності характеризується прийняттям рішення, формулюванням і розумінням мети духовно спрямованого вчинку.
Розвиток результативного компоненту оцінюється як наявність вольових зусиль щодо реалізації задуму, здатність доводити заплановане до завершення.
Розвиток емоційно-почуттєвого компоненту діяльності знаходить прояв у домінуванні позитивних емоцій (інтересу, натхнення, піднесеності, завзятості, задоволення) як під час участі в духовно спрямованій діяльності,
так і після її завершення, як результат усвідомлення її потрібності.
Для оцінки процесу та результатів духовно спрямованої діяльності
учнівської молоді було розроблено спеціальний опитувальник, до якого
включено 5 відкритих запитань. Відкрита форма запитань зумовлена потребою отримання не стільки кількісних, скільки якісних даних щодо духовної самореалізації молоді.
Створений на основі опорних запитань наратив задає сюжет побудови
життєвого шляху з урахуванням потреб реалізації власного духовного потенціалу. Під час його написання відбувається усвідомлення подій та моделювання життєвих перспектив, що може активізувати процес духовної
самореалізації особистості.
Опитувальник
для дослідження процесу духовної самореалізації учнівської молоді

Інструкція: З метою виявлення умов, сприятливих для духовної самореалізації особистості, просимо Вас дати розгорнуті відповіді на наступні
запитання анкети.
1. Чи замислювались Ви про те, як зробити щось значуще, корисне для
інших, здійснити духовний вчинок, реалізувати проект (покращити
екологію, допомогти потребуючим, зробити відкриття тощо)?
2. Чи вдалося Вам віднайти потрібну інформацію щодо можливостей
здійснення свого проекту?
3. Чи прийняли остаточно рішення реалізувати свій задум, взяти
участь у духовно спрямованій діяльності?
4. Які зусилля доклали Ви особисто для виконання Вашого рішення?
5. Які емоційні стани були у Вас у процесі підготовки та під час реалізації задуму?
Прізвище, ім’я, вік
Місце навчання
Контактні телефони
Дякуємо Вам за коректні відповіді, врахування яких сприятиме створенню умов для духовного розвитку молоді.
Отримані відповіді респондентів слід проаналізувати та співвіднести
зі шкалою оцінки реалізації духовного потенціалу в діяльності учнівської
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молоді: 0 балів — негативна відповідь; 1 бал — позитивна, частково обґрунтована відповідь; 2 бали — позитивна глибоко обґрунтована відповідь.
Високий рівень духовної самореалізації — 8-10 балів характеризується
такими особливостями розвитку:
• потребово-мотиваційного компоненту: стійким бажанням принесення користі, здійснення допомоги потребуючим, покращення світу, відкриття нових істин тощо;
• цілеутворюючого компоненту: здатністю до прийняття важливих
рішень, рішучістю у здійсненні вчинків, здатністю до прийняття відповідальності за власні рішення;
• результативного компоненту: здатністю реалізовувати на практиці
прийняті рішення, докладати вольові зусилля для отримання результату діяльності;
• емоційно-почуттєвого компоненту діяльності: зацікавленість, захоплення процесом духовно спрямованої діяльності, стійкість позитивних емоцій, піднесення від початкового до кінцевого етапів проекту,
задоволення від реалізації духовного потенціалу на практиці.
Середній рівень духовної самореалізації — 4-7 балів характеризується
такими особливостями розвитку:
• потребово-мотиваційного компоненту: епізодичним бажанням принесення користі, здійснення допомоги потребуючим, покращення
світу, відкриття нових істин тощо;
• інформаційно-пізнавального компоненту: нестійким бажанням до
сприйняття інформації щодо потреб і проблем інших людей, епізодичним прагненням до пошуку інформації щодо можливостей духовної самореалізації, замисленням над можливостями допомоги
нужденним;
• цілеутворювального компоненту: наявністю надмірних вагань у
прийнятті важливих рішень, непослідовністю у здійсненні вчинків,
не завжди проявленою здатністю до прийняття відповідальності за
власні рішення;
• результативного компоненту: епізодичною реалізацією на практиці
прийнятих рішень, недостатньо проявленими вольовими зусиллями
для отримання результату діяльності;
• емоційно-почуттєвого компоненту діяльності: частковою зацікавленістю процесом духовно спрямованої діяльності, недостатньою
стійкістю позитивних емоцій, від початкового до кінцевого етапів
проекту, частковим задоволенням від реалізації духовного потенціалу на практиці.
Низький рівень духовної самореалізації — 0-3 бали характеризується
такими особливостями розвитку:
• потребово-мотиваційного компоненту: відсутністю бажання принесення користі, здійснення допомоги потребуючим, покращення світу, відкриття нових істин тощо;
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• інформаційно-пізнавального компоненту: нездатністю до сприйняття інформації щодо потреб і проблем інших людей, відсутністю прагнення до пошуку інформації щодо можливостей духовної самореалізації, ігноруванням можливостей допомоги нужденним;
• цілеутворювального компоненту: неспроможністю прийняття важливих рішень, нерішучістю у здійсненні корисних вчинків, нездатністю до прийняття відповідальності за власні рішення;
• результативного компоненту: нездатністю реалізовувати на практиці прийняті рішення, неспроможністю докладати зусилля для отримання результату діяльності;
• емоційно-почуттєвого компоненту діяльності: байдужістю чи негативним ставленням до процесу духовно спрямованої діяльності, домінуванням негативних емоцій, невдоволеністю від початкового до
кінцевого етапів проекту, невдоволеністю від реалізації духовного
потенціалу на практиці.
Отримані результати духовної самореалізації зручно розглядати, використовуючи форму, подану нижче у табл. 2.13. Розвиненість наведених у
таблиці 2.13 компонентів діяльності свідчить про успішність духовної самореалізації учнівської молоді.
Таблиця 2.13
Результати дослідження процесу та результатів духовно спрямованої
діяльності учнів і студентів

№

Ініціали
учня
(студента)

Потpебо- ІнформаційноЦілеутвопізнавальний
во-морювальний
компонент
тивацiйкомпонент
(прийом,
ний
пошук, пере- (прийняття
компорішення)
нент дія- робка інформації)
льності

Результатив-ний
компонент
(виконання
рішення,
досягнення
результату)

Емоційно-почуттєвий
компонент діяльності

1.
2.
3.
4.
5.

Апробація методики дослідження процесу духовної самореалізації
учнівської молоді у ряді загальноосвітніх шкіл та ВНЗ дозволила виявити
особистості та напрями духовно спрямованої діяльності учнів і студентів
[59]. У наративах респонденти зазначали, що брали участь у волонтерстві,
акціях озеленення мікрорайону, збиранні та адресації художньої літератури й іграшок для дітей, які мешкають у дитячих будинках, організовували
зустрічі з ветеранами Великої вітчизняної війни. Активну участь у організації подібних заходів брали 4%, тоді як допомагали в подібних акціях іншим 29% студентів. На жаль, більшість учнів і студентів були задіяні лише
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на кінцевій стадії їх проведення, що негативно позначилося на мотивації
духовної самореалізації, творчій ініціативі.
Найбільш високі показники розвитку було виявлено у потребово-мотиваційному компоненті діяльності, що свідчить про потребу молоді в реалізації власного духовного потенціалу на практиці.
На другому місці виявилися показники розвитку інформаційно-пізнавального компоненту, що свідчить про часткову сприйнятливість молоді
до інформації щодо можливостей власної духовної самореалізації.
Набагато нижчим виявився показник розвитку цілеутворювального
компоненту, що свідчить про неготовність учнів і студентів до прийняття
рішення щодо здійснення духовних вчинків або участі в духовно спрямованій діяльності.
Найнижчий рівень розвитку результативного компоненту діяльності
можна пояснити тим, що учням і студентам досі не вдавалося повноцінно
реалізувати творчі задуми на практиці. Майже на тому ж низькому рівні
виявилися результати розвитку емоційно-почуттєвого компоненту діяльності. Очевидно, відсутність високого рівня мотивації, інтересу, натхнення
у процесі розробки та реалізації проектів духовної самореалізації, як і незначна кількість подібних заходів, зумовили низький рівень цього показника.
У цілому отримані результати дали змогу констатувати, що в умовах
навчально-виховного процесу більшої уваги приділяється актуалізації духовного потенціалу учнівської молоді, ніж створенню умов для його реалізації.
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ПІСЛЯМОВА
Від першого до останнього дня життя людина має час усвідомити, реалізувати та примножити власний духовний потенціал. У різні історичні
періоди це завдання потребувало чималих зусиль особистості. Наш час характеризується все більшим усвідомленням людством духовної кризи, що
спонукає до пошуку шляхів духовного самовдосконалення; збільшенням
інформації у геометричній прогресії, що зумовлює потребу відокремлення
найважливіших смислів і цінностей; суб’єктивним відчуттям прискорення
часу, що актуалізує прагнення більше встигнути за відведений життєвий
період; збільшенням фізичного зросту людини з кожним поколінням (діти
вище за батьків), що вказує на фізіологічні, а отже й на психічні зміни у
людській популяції; збільшенням тривалості життя людини, що розширює
можливості досягнення вищих рівнів духовного самовдосконалення.
У соціальному вимірі духовний потенціал нації детермінує її існування
та історичний поступ, адже народ без власних ідеалів і цінностей — позбавлений орієнтирів і не може самостійно виробляти стратегії розвитку. Немов
людина в темряві без ліхтаря, він буде вимушений приєднуватися до тих,
хто має світло і йти з ними не своїм шляхом, не до своєї мети. Такий народ
легко поневолити, переконати у власній залежності та меншовартості.
Однак духовний потенціал всередині кожного зумовлює прагнення до
свободи, до життєтворчості. Тому актуалізація та розвиток духовного потенціалу особистості має стати головним пріоритетом державотворення.
Для того ж, щоб цей процес не перетворився в декларацію, чинну лише на
папері, психологічні засоби діагностики та розвитку духовного потенціалу
особистості мають бути реалізовані в системі національної освіти на всіх її
рівнях.
Сучасну освіту слід звільнити від переобтяження інформацією, яку людина не в змозі осмислити та використати протягом свого життя, від застарілих форм і методів навчання. В основу освітньої парадигми мають бути
покладені не знання, а цінності, смисли людського існування і коли це буде
реалізовано, людство зможе перейти від епохи інформатизації до епохи свідомості, духовного розквіту.
Автор цієї скромної праці має надію, що представлені в ній теоретичні
та практичні напрацювання будуть корисні читачам і висловлює подяку
всім, хто перебував з ним в єдиному духовному просторі життя.
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