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НАУКА – ПРАКТИцІ

В статье осуществлена попытка теоретического анализа проблемы целостности личности студентов будущих психо-
логов. Отмечается, что целостность является существенным фактором профессиональной успешности психолога. Выде-
лен ряд подходов, которые освещают психологическую природу целостности личности. На основе анализа научных источ-
ников определены особенности структуры целостности личности.

Ключевые слова: будущие психологи, психологическая целостность личности, структура целостности личности, це-
лостность личности.

The article attempted a theoretical analysis of the problem of the future integrity of the individual student psychologists. It is noted 
that integrity is an essential factor in the success of a professional psychologist. Allocated range of scientific approaches, highlighting 
the psychological integrity of the individual nature. On the basis of scientific sources revealed features of the structure integrity of the 
individual.

Key words: future psychologists and psychological integrity of the individual, the structure integrity of the individual, the integ-
rity of the individual.
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Вивчення цілісності особистості майбутнього 
практичного психолога на етапі становлення у ВНЗ є 
важливим, оскільки це поняття є показником зрілої та 
здорової особистості. Для майбутнього психолога це 
питання є особливо актуальним, тому що він має ста-
ти взірцем для тих, кому буде надавати психологічну 
допомогу. Виявлення наявності показників цілісності 
є індикатором того, наскільки студенти внутрішньо 
готові до своєї майбутньої професії. Вивчаючи фор-
мування цілісності у майбутніх практичних психоло-
гів на етапі навчання у ВНЗ можна простежити на-
скільки вона проявляється, а також як змінюється її 
природа упродовж процесу навчання тощо.

На цьому етапі дослідження поняття «психоло-
гічна цілісність особистості» у науковій літературі 
недостатньо конкретизоване, оскільки людина має 
гнучку та динамічно-мінливу (рухливу) психіку, що 
утруднює виділення критеріїв цілісності, чітких пара-
метрів формування та структурних компонентів, а це 
спонукає до пошуку та більш детального досліджен-
ня цього аспекту.

Цілісність особистості є одним із визначальних 
понять у психології. Вона характеризується як ядро 
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особистості, що сприяє розвитку та самоактуалізації лю-
дини. Цілісність є показником здорової особистості, яка 
прагне до саморозвитку, змін та покращення світу. Вона 
передбачає гармонійне функціонування особистості, що 
містить баланс сфер життєдіяльності (розвиток, спіл-
кування, діяльність тощо), сформовані ціннісні орієн- 
тації, життєві цілі, ціннісні уявлення про себе та світ.

Сучасна філософія основується на тому, що ціліс-
ність не є ознакою людини, як особливої істоти. На-
впаки, людина принципово нецілісна, її буття розірва-
но, сповнене колізій. Однак у людини є можливість 
набути повноту власного існування [7]. Отже, ціліс-
ність є для неї проблемою, яку прагне розв’язати та 
досягти істини. Вона може залишаться фрагментар-
ною, одномірною, принципово розірваною та розкри-
ти безмежний потенціал [7].

Ціле для особистості, на думку В. Бибихіна, є ін-
туїтивно важливішим за частину. Коли людина всту-
пає в «екологічно» впорядкований цілісний світ, вона 
буде у ньому перебувати на правах частини [3]. Для 
того, щоб розібратись у собі, людина має спочатку 
усвідомити себе як частину, пізнати себе недоскона-
лою, неповною та незавершеною.
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Цікавим є погляд філософа М. Шелера на ціліс-
ність особистості. Він проводить філософсько-антро-
пологічний аналіз двох початкових атрибутів сущого:

1) всесильного, зарядженого нескінченними об-
разами пориву;

2) безсилого, але «ідеїруючого духу». 
Якщо властивості пориву ми знаходимо у формах 

життя (у т. ч. людського), то дух наявний лише у лю-
дини. Діяльний центр духу міститься в особистості. 
Людська поведінка мотивується чистим буттям, неза-
лежно від життєвих центрів, після чого включається 
вільний прояв (або непрояв) імпульсу потягу, що в ре-
зультаті призведе до зміни предметності чого-небудь. 
«Отже, предметне буття є формальною категорією 
логічної сторони духу» [13]. Духовні акти підводять 
особистість до самосвідомості, «усвідомлення себе 
центром духовних актів» [13]. Самосвідомість, зосе-
редження, опредметнення, здатність поширити навко-
лишній світ у вимір «світового» буття «утворюють ... 
одну нерозривну структуру, що властива лише люди-
ні». Дух не може бути частиною (річчю, предметом) 
цього світу, а тому й людина, як центр духовних актів, 
перевершує себе і світ [13]. 

Із релігійної точки зору, людина є цілісною та 
гармонійно і поєднує в собі триєдність: тіло, душу та 
дух. Удосконалюючи кожну з них, вона може досяг-
ти гармонії не лише з собою, а й зі світом та Богом. 
З іншого боку, у філософському вимірі людина є не 
цілісною і, відчуваючи власну неповноту, вона прагне 
до її заповнення, що є тригером до пізнання, пошу-
ку та розвитку для досягнення гармонії. Особистість 
містить певні частини, які можна інтегрувати через їх 
усвідомлення. Розвиваючи самосвідомість, людина 
може зрозуміти не лише власні особливості, але і те, 
куди далі спрямовувати розвиток. 

Метою дослідження є висвітлення психологічної 
природи цілісності особистості та визначення переду-
мов формування їх у майбутніх психологів.

У психологічній літературі поняття «цілісність» 
розглядається як гармонійна життєдіяльність особис-
тості, відсутність внутрішніх конфліктів, які перед-
бачають злагоджене функціонування (цілісності) її 
компонентів, що інтегруються в єдине, сприяють гар-
монізації внутрішнього світу людини та взаємозв’язку 
з навколишнім світом. 

1) Особистісний підхід – особистість є вихідною 
самоцінністю, яка ні до чого не зводиться та ні з чого 
не виводиться. Психіка людини зумовлена особистісно.

2) Цілісний підхід – людина є цілісною, а ціліс-
ність специфічна та зумовлена залученістю людини 
до загального взаємозв’язку, її ототожнення зі світом, 
що знаходить відображення та втілення у «внутріш-
ній взаємозв’язок» психічного життя людини. Підхід 
реалізується в особистісній обумовленості її психіки, 
що визначає єдність та взаємозв’язок різних аспектів.

3) Сутнісний підхід – в людині можна виділи-
ти специфічні особистісні властивості (потенційні 
здібності), які реалізують її залученість до систе-
ми всезагального взаємозв’язку, що забезпечують  

присвоєння соціального досвіду. До таких сутнісних 
властивостей належать:

 • потенційна універсальність людини, її ототож-
нення зі Світом, з універсумом: людина – мікрокосм;

 • потенційна нескінченність людини, здібність 
до трансцендування реалізує ототожнення її з нескін-
ченним Всесвітом та зумовлює можливість виходу 
за межі раніше присвоєних змістів, способів, творчої 
спрямованості, розвитку;

 • особливий взаємозв’язок з іншими людьми, що 
характеризується здібністю ототожнення, ідентифіка-
ції з іншими (що дозволяє брати зовнішній зміст від 
інших) і, відособлюючи себе, власне «Я» (що дозво-
ляє робити цей зміст власним). 

4) Рівневий підхід – важливим аспектом цілісно- 
особистісного підходу до людини є врахування її рів-
невої структури. Так, М. Бернштейном сформульова-
но принцип рівневої побудови в сфері фізіології ру-
хів, що має безпосереднє відношення до психології. 
У цьому контексті виділяються два моменти: перший 
стосується адекватності визначення функцій різних 
рівнів та їх ієрархічності; другий момент стосується 
пріоритету вищих рівнів відносно до нижчих. Як за-
значає А. Мень, духовна сутність людини характери-
зується визначальною роллю вищих рівнів. 

5) Причинний підхід – дослідження дозволили ви-
ділити певну систему базових основ особистості, су-
купність та взаємозв’язок яких зумовлює різноманіт-
тя конкретних особливостей (психіки, властивостей 
особистості, відносин діяльності тощо). 

6) Конструктивний підхід – характеризується 
тим, що точкою відліку можна вважати не лише те, 
якою людина є на певний момент, але її потенціальні 
можливості. Учений В. Франкл писав, посилаючись 
на слова В. Гете, що коли ми підходимо до людини 
«якою вона є, ми робимо її гірше; приймаючи такою, 
якою вона має бути, ми допомагаємо їй бути такою, 
якою вона може стати». 

7) Універсальний підхід – характеризується тим, 
що: по-перше, виділено базові основи особистості, 
що визначають її психічні властивості та риси, а та-
кож особливості функціонування людини у різних 
сферах; по-друге, базові основи характеризуються 
стійкими рисами, що сформувалися за певний період 
та зберігають індивідуально-психологічні особливос-
ті (на фоні вікових новоутворень) упродовж багатьох 
етапів розвитку людини [12].

Узагальнюючи вищесказане можна зробити вис-
новок, що людина є унікальною істотою, яка володіє 
безмежними можливостями, а її цілісність зумовлю-
ється єдністю базових основ, що характеризуються 
стійкими рисами, які можуть бути змінені. 

На думку Л. Станкевича, базисним методологіч-
ним поняттям у теоретичному осмисленні особистос-
ті є поняття «цілісності», тому що воно є фундамен-
тальною властивістю складних систем. Властивості та 
потреби цілого виступають важливим детермінантом 
історичного розвитку, причому розвиток цілісності 
виявляється критерієм розвитку. Існування цілісності 
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визначається сукупністю зв’язків не лише внутріш-
ніх елементів системи, але й зовнішніх відносин та 
взаємодій [14]. Людська особистість розпочинається 
з індивіда, який є органічною цілісністю і визначаєть-
ся як системна цілісність ієрархічно організованого 
об’єкта, що має властивості неподільності як біоло-
гічна, органічна цілісність [14].

Особистість, на думку Е. Фромма, є сукупністю 
цілісних вроджених та набутих психічних властивос-
тей, що характеризують особу і роблять її унікаль-
ною. Якщо психічні властивості суперечать один од-
ному, це може призвести до внутрішнього конфлікту 
і, якщо його вчасно не розв’язати, у людини починає 
проявлятися дезінтегрованість. 

На думку В. Франкла, «особистість екзистен-
ційна – це означає, що вона не фактична. Людина 
як особистість – не фактична, а факультативна істо-
та. Вона існує як власна можливість, на користь якої 
(або проти якої) вона може прийняти рішення». На 
противагу психоаналізу, в екзистенціальному аналізі 
особистість розуміють не як детерміновану потягами,  
а як орієнтовану на сенс: вона прагне не до насолоди, 
а до цінностей.

Особистість є не лише єдністю та цілісністю, вона 
створює тілесно-душевно-духовну єдність, якою і є 
людина. Ця єдність та цілісність створюється, ґрун-
тується та забезпечується особистістю. Необхідно 
зазначити, що лише особистість самовибудовується. 
Людина є точкою перетину трьох рівнів буття: тілес-
ного, душевного та духовного. Ці рівні буття не мож-
на чітко відокремити один від одного. Особистість є 
динамічною завдяки тому, що може дистанціюватися, 
відбудовуватися від психофізичного початку.

Аналіз наукових джерел підтвердив, що людина є 
цілісною. Це виражається в єдності не лише з собою, 
а й зі світом в цілому. Для того, щоб усвідомити це, 
людина має зрозуміти: з чого вона складається, особ-
ливості та частини, що рухають нею. Визначальним 
поняттям можна назвати «самість», на основі якої 
ґрунтуються інші особистісні конструкти (самостав-
лення, самоповага, самоприйняття тощо), що перед-
бачають організацію людини, як цілісної системи. На 
основі дослідження психологічної природи цілісності 
можна спостерігати, як вона формується і може змі-
нюватися протягом онтогенезу, що цьому сприяє.

Важливою та неоднозначною є проблема визна-
чення компонентів цілісності особистості, оскільки, 
виділяючи певну структуру, ми розділяємо ціле на 
певні частини. Проте, застосовуючи аналіз наукових 
джерел, можна стверджувати, що особистість є ціліс-
ністю, яку можна поділити на певні частини, що на-
дають можливість більш повно її пізнати. Головною 
особливістю є гармонійне функціонування та їх по-
єднання. Упродовж життя частини можуть змінюва-
тись, головні чинники можуть варіювати. Це впливає 
на діяльність, їх інтегративність, оскільки, людина – 
мінлива істота, на яку кожної хвилини впливають зов-
нішні та внутрішні подразники, що відображаються, 
інтеоризуються в її світі. Тому завдяки свідомому 

спрямуванню до розвитку та вдосконаленню виникає 
можливість не лише відслідкувати певні тенденції, 
але й допомогти сформуватися гармонійній та ціліс-
ній особистості.

Особистість є цілісною, монолітною, вона ніби 
«вирубана» з однієї глиби граніту. Водночас їй влас-
тива структура, складові якої відкриваються як єд-
ність різних способів існування, власних діяльностей. 
Це означає множинність суб’єктності та особистості. 
Множинність особистості – це не патологія (хвороба), 
а живий спосіб існування у багатовимірному світі. 
Особистість хоч множинна, множинна її суб’єктність, 
але внутрішньо та зовнішньо у житті вона єдина. 
Цілісність особистості конкретизується, коли вона 
вступає у життєву подію (драму життя), де перети-
наються зв’язки, діяльності. Тоді вона виступає як: 
«Я-цілісне», «Я-актуальне» та «Я-інструментальне». 
Особистість – це єдність різних способів буття у світі. 
Вона проживає життя у діянні/недіянні, спогляданні. 

Множинність «Я», як зазначають Ц. Короленко та 
Н. Дмитрієва, пояснює суперечливу людську природу, 
непослідовність, відсутність психологічної гармонії: 
ми поділені на дрібні фрагменти, але не можемо роз-
пізнати та усвідомити це, тому в один момент діє одне 
«Я», а у наступний – інше «Я». «Найбільшою помил-
кою є думка, що людина завжди одна і та ж. Людина 
ніколи не залишається однаковою упродовж тривало-
го часу. Вона постійно змінюється і рідко залишається 
незмінною, навіть, на півгодини» [10]. Ці зміни іден-
тичності, на думку авторів, відбуваються з людьми 
постійно, хоча вони рідко над цим замислюються. 

Мінливість людської природи засвідчує багато-
гранність та унікальність її суті, адже завдяки такій 
варіативності людина має можливість обирати ким 
їй бути. Усвідомлення наявних частин дозволяє осо-
бистості налагодити взаємозв’язок між ними, щоб 
досягти гармонії. Самосвідомість розглядається як 
усвідомлене ставлення людини до власних потреб і 
здібностей, потягів і мотивів поведінки, переживань 
та думок, які також виражається в емоційно-смислово-
му оцінюванні суб’єктивних можливостей, що висту-
пають підґрунтям доцільності діяльності та вчинків 
і складаються з таких компонентів, як: когнітивний, 
емоційно-оцінний, поведінковий та мотиваційний.  

У процесі дослідження самосвідомості М. Розен-
берг виділив модель рефлексивного «Я», що містить 
наступні основні аспекти.

1) Компоненти рефлексивного «Я», що утво-
рюють його частини, елементи або одиниці аналізу, 
лінгвістично розпадаються на іменники (хлопчик, 
робітник, батько тощо) і прикметники (розумний, 
красивий, заздрісний тощо). Перші відповідають на 
запитання «Хто я?», інші – «Який я?». Загальне чис-
ло слів, якими люди описують себе та інших, досить 
значне. Однак завдяки дослідженню, вдалось виді-
лити компоненти самоописів, що поєднуються у пев-
ному порядку. Структура цих компонентів будується, 
по-перше, за ступенем виразності усвідомлення, на-
явності того чи іншого з них у свідомості, по-друге, 
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за ступенем їх важливості, суб’єктивної значущості, 
по-третє, за ступенем послідовності, логічної узго-
дженості, від чого залежить послідовність, несупер-
ечність «Я-образу» в цілому. 

2) Вимірювання характеризують окремі компо-
ненти або «Я-образ» в цілому, що містить стійкість 
(стабільність або мінливість уявлення про себе та 
властивості), впевненість у собі (відчуття можливості 
досягти поставлених цілей), самоповагу (прийняття 
себе, як особистості, визнання соціальної та людської 
цінності), кристалізацію (легкість чи труднощі зміни 
уявлення про себе) [9].

Механізмом самосвідомості, як зазначає А. Ви-
згіна, є внутрішній діалог, що виступає показником 
змісту внутрішнього світу і на основі якого можуть 
формуватися інші самоконструкти. Характеристи-
ки розвивального внутрішнього діалогу (відкритість, 
гнучкість, повага, прийняття, смисл, контакт із реаль- 
ністю, відповідальна позиція) співвідносяться з ас-
пектами самосвідомості та результатами діяльності 
наступним чином. У когнітивному аспекті самосві-
домості містяться такі характеристики розвивально-
го внутрішнього діалогу, як самодистанціонування, 
відкритість, гнучкість, реалістичність, присутність 
яких забезпечує формування адекватного образу «Я». 
Емоційно-оцінювальний компонент містить такі ха-
рактеристики внутрішнього діалогу, як: повага, прий-
няття, наявність яких забезпечує формування таких 
результатів діяльності самосвідомості, як самоповага 
та аутосимпатія. Мотиваційно-смисловий компонент 
характеризується такими структурними компонентами 
внутрішнього діалогу, як інтерес, відповідальність, ак-
тивність, сенс, наявність яких забезпечує формування 
таких результатів діяльності самосвідомості, як само-
інтерес, відповідальна позиція, самоосмислення [9].

На основі аналізу напрямів сучасної психології 
(класичний/некласичний вектори) Д. Леонтьєв зазна-
чає, що в психологію була введена некласична ідея  
діалогу, як особливої смислоутворювальної реаль-
ності. Діалог розглядається не лише як форма між-
особистісної взаємодії, але і як форма взаємодії з 
об’єктивним світом культури, а також, як форма вза-
ємодії зі собою. Діалог – це спрямованість до влас-
ної духовної Єдності, але не як до абстрактної ідеї. 
Універсальним символом такого спілкування є образ 
Святої Трійці А. Рубльова. Діалогічність «Я» (self) та 
внутрішня багатослівність є нормою і нетотожна ши-
зофренічному розщепленню. Здорове «Я» передбачає 
багатослівність, але обов’язкове збереження мета-
позиції дозволяє побачити між цими голосами певні 
зв’язки, впорядкувати та структурувати варіативність 
позицій «Я» [11].

Цілісність, на думку Б. Ананьєва, виражається 
через індивідуальність, яку пропонує розглядати як 
те, що інтегрує людські властивості, взаємозв’язок із 
оточенням, її ролі. Результатом формування індиві-
дуальності він вважав формування самосвідомості та 
«Я-ядра» людської особистості. Як пише Б. Ананьєв, 
свідомість людини є не лише відображенням дійсності,  

а й внутрішнього світу людини, в якому відбуваєть-
ся певна діяльність, що потім екстеоризується у про-
цес [2]. Даючи психологічну характеристику свідомості  
О. Леонтьєв підкреслював, що свідомість не є безструк-
турним «промінцем світла», що осяює чуттєві вра- 
ження. Свідомість має власну психологічну структуру, 
що розкривається через поєднання трьох складників: 
1) відчуття, 2) значущість, 3) особистісні смисли.

Так, М. Рубінштейн писав, що особистість скла-
дається з багатьох елементів, але, посилаючись на 
У. Джеймса, відмічав фізичну, духовну та соціальну 
особистостей, які разом утворюють ціле, що відо-
бражається на самооцінці та самоповазі. Цілісність 
особистості утворюється навколо її ядра, активної 
сили, без якої вона стає немислимою. Особистість 
народжується там, де починається самосвідомість,  
і є першим рухом до свідомого, вільного оформлення, 
окультурення свого «Я» самодіяльним шляхом. Вона 
не дар природи, а дитина людської духовної свободи, 
користуючись якою, творить себе. Ключем до щастя 
людини є активність, до якої прагне здорова та нор-
мальна особистість. Науковець стверджував: щоб ста-
ти цілісною особистістю, людина має уособлювати не 
лише борця за існування, але й має зрозуміти, як стати 
творцем власного життя і світу, сфери цінностей, ідеа- 
лів, створити критерії у внутрішньому світі, самосві-
домості, у тій частині духа, що називається совістю. 
За допомогою ціннісних орієнтацій ми можемо визна-
чити внутрішні критерії світу і себе, а також судити 
про те, що є людина, до чого вона прагне.

Розвиваючи ідеї К. Роджерса, американський 
психіатр та психотерапевт М. Боуен зробив основні 
припущення щодо природи людини, що характери-
зують розвиток духовного потенціалу, реалізуючись,  
гармонізує її:

1) тенденція до самодетермінації – здатність оби-
рати те, що надалі покращить якість життя людини та 
її оточуючих;

2) принцип саморегулювання, що припускає на-
явність у людини природних ритмів розвитку та зді-
бності до самозмін, відновлення власної психологіч-
ної цілісності;

3) існування внутрішнього «Я», що визначає «ду-
ховні горизонти» особистості та перспективи само-
пізнання, активізує необхідні ресурси.

Духовний аспект особистісного розвитку харак-
теризується можливістю самотрансценденції, тобто 
виходу за межі власного «Я» та інтеграції з абсолют-
ним полем реальності (універсумом). Цю проблему 
висвітлено у пізніх працях К. Роджерса, досліджен-
нях А. Маслоу, працях сучасних ідеологів транспер-
сональної психології (С. Грофа, К. Вілбера, Ч. Тарта)  
і у теологічній концепції сенсу В. Франкла [8].

Людина, взаємодіючи зі світом, формується осо-
бистісно: в неї утворюються певні риси, типи по-
ведінки, прагнення, значення та смисли. Ці аспекти 
можуть по-різному проявлятися і трансформуватися у 
процесі життєдіяльності. Мінливість природи люди-
ни можна спостерігати на певному етапі онтогенезу, 
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коли формуються стійкі психологічні структури, що 
можуть змінюватись або вдосконалюватися упродовж 
життя. Важливу роль у такому процесі відіграє само-
свідомість, можливість особистості відслідковувати, 
регулювати та вдосконалювати себе. Цьому може 
сприяти, як зазначає Д. Леонтьєв, збереження мета-
позиції. Сторони особистості (активність, ціннісні 
орієнтації, прагнення до творчості та волі) мають роз-
виватись у взаємозв’язку та збиратися навколо її ядра.

У процесі розвитку людина реалізує власний по-
тенціал та актуалізує наявні можливості (досягає са-
моактуалізації). Під час самоактуалізації людина ін-
тегрує частини особистості в ціле, набуває гармонії 
з собою та навколишнім світом. Самоактуалізована 
особистість характеризується такими ознаками, як: 
розкриття людиною власної суті; усвідомлення та до-
віри до себе; чесність із собою та відповідальність за 
власне життя; напрацювання внутрішніх критеріїв; 
вибір розвитку замість страху; реалізація потенціалу; 
розкриття призначення тощо. Так, А. Маслоу ствер-
джував, що самоактуалізація – це не лише кінцевий 
стан, але і процес актуалізації потенцій особистості 
в будь-який час, у будь-якому ступені. Вона потребує 
діяльності спрямованої на те, щоб добре виконувати 
те, чого людина бажає [17].

Людина – це система, яка постійно перебуває в 
русі, а тому не можливо визнати, що самоактуалізу-
ючись один раз розвиток на цьому завершився. Про-
цес самоактуалізації відбувається постійно, оскільки 
перед особистістю постійно постає вибір: залишатися 
на місці чи рухатися далі; діяти чи ні; що є хорошим 
вчинком, а що ні тощо. Про динамічність цілісності, 
досліджуючи інтегральну концепцію людини, В. Ке-
ласьєв у монографії писав: «життя – непереривний 
динаніум, самооновлення структури, на основі чого 
формуються інтегративні системні ефекти в формі 
психіки» [6]. Людина реалізується, самоактуалізую-
чись вона структурує ціннісні орієнтації, бере від-
повідальність за власне життя, що призводить до  
сприяння утворення цілісності особистості, а також 
до подолання внутрішніх конфліктів та бар’єрів. 

У своєму дослідженні М. Гарифулліна виділяла 
«здатність до самореалізації» як інтегральну характе-
ристику особистості, що забезпечує безперервний само- 
розвиток духовного і творчого потенціалу, максималь-
не використання ресурсів, позитивну динаміку психо-
логічного здоров’я людей. Самореалізація задовольняє 
потребу людини в цілісності та ідентичності [6].

Цілісна особистість має чіткі орієнтири (ціннісні 
орієнтації) в житті, що спрямовують її життєдіяль-
ність у відповідне русло. Важливим індикатором є 
сформоване ціннісне ставлення до себе та світу. Цін-
нісні орієнтації, в розумінні Б. Алішеєва – це наяв-
ні у психіці та свідомості функціональні зв’язки між 
суб’єктом (людиною) та об’єктом (цінністю), що ха-
рактеризуються специфічним змістом, суб’єктивною 
інтерпретацією цього змісту, мірою пріоритетності, 
а також є завершальною основою під час визначен-
ня значущості об’єктів, ситуацій тощо [1]. Кожна  

цінність має як загальне визначення, що транслюєть-
ся у суспільстві, так і суб’єктивне, оскільки людина 
інтерпретує значущість по-своєму, розробляючи влас-
ні критерії. Проблема цінності пов’язана з процесом 
визначення значень, а саме з розв’язанням задачі, що 
виникає перед людиною постійно в аспектах взає-
модії з оточуючим світом. Значущість має як якісну 
(зміст), так і кількісну характеристику (міра) [1]. 

Ступінь важливості особистісної цінності (місце 
в ієрархії цінностей), доступність (міра актуальної 
реалізації цінності в житті), а також міра їхньої неуз-
годженості (значущості та доступності) є значущими 
в утворенні смислів, що впливає на спрямованість 
людини [15]. У ході дослідження Н. Саліхова виявила 
такі тенденції, як: узгодженість міри важливості цін-
ності та доступності за рахунок зовнішньої (дії спря-
мовані на досягнення предмета цінності) чи внут- 
рішньої (за типом захисних механізмів, що виража-
ються в зниженні цінності) активності особистості. 
Вона спрямована на скорочення відстані між ними та 
неузгодженості чи в крайньому її прояві – на поляри-
зацію даних параметрів (значущість та доступність): 
дистанція до цінності ще збільшує її значущість, а до-
ступність – знижує. Ціннісні орієнтації дають можли-
вість виявити спрямованість особистості, її пріорите-
ти у житті, а їхня узгодженість може бути критерієм 
гармонійного розвитку та зрілості особистості.

Проблему цілісності І. Бондаревич розглядає у 
вимірі двох варіантів. Перший варіант вона розглядає 
у двох аспектах, а саме як:

1) структуру внутрішніх зв’язків, яка підтримує 
нові системні якості та властивості, що не є прита-
манними окремим частинам, але виникають за резуль-
татами взаємодії у визначеній системі зв’язків;

2) цілісну сукупність, що реалізує здатність до са-
морозвитку, переживаючи етапи ускладнення та ди-
ференціації, набуваючи нової якості.

У другому варіанті розв’язання цілісності систе-
ми, як комплексного поняття, визначено трьома ха-
рактеристиками:

1) структурна (морфологічна) цілісність;
2) функціональна цілісність;
3) організаційна цілісність, завдяки якій відбу- 

вається прогрес чи регрес системи [5]. 
Характеризуючи людину Д. Б’юджентал основу-

вався на таких положеннях, як:
 • людина як цілісна істота переважає суму влас-

них складників;
 • людське буття розгортається у контексті люд-

ських відносин;
 • людина усвідомлює себе і не може бути зрозу-

міла психологією без урахування безперервного, ба-
гаторівневого самоусвідомлення;

 • людина завжди має вибір;
 • людина творить власний досвід;
 • людина є інтенціональною, спрямованою на 

майбутнє, у житті є ціль, цінності і сенс.
Також учений стверджував, що кожна людина для 

того, щоб вижити у складному та неосяжному світі, 
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повинна розвивати чи конструювати концепцію того, 
ким і чим вона є, що є її світом, як він функціонує  
і як у ньому можна прокласти власний шлях. Людина 
живе у двох світах: об’єктивному та суб’єктивному. 
Її задача полягає в тому, щоб налагодити ефективні 
зв’язки між ними.

Як зазначає К. Роджерс, цілісність особистості 
полягає в посиленні та розширенні інтегрованості, 
взаємопов’язаності аспектів життя людини, а особли-
во – внутрішнього світу та особистості. Вона є одним 
із критеріїв зрілої особистості та важливим напря-
мом особистісного зростання. Науковець підкрес-
лював, що спочатку «немовля … є інтегрованим та 
цілісним організмом, що поступово індивідуалізуєть-
ся. Проблема полягає в тому, щоб ці наростаючі інди-
відуалізованість та диференційованість не призвели 
до втрат внутрішньої єдності людини, конгруентнос-
ті, розривів або диспропорцій, наприклад, між інте-
лектом і почуттями, “Я-реальним” і “Я-ідеальним”, 
між особою та організмом. Цілісність та конгруент-
ність є обов’язковою умовою ефективної регуляції  
життя людини».

Якщо людина вільна і має можливість прислуха-
тися до себе та використовувати себе як цілісну при-
родну істоту, точно і повно відображаючи те, що від-
бувається в ній, то «тенденція до актуалізації» діє на 
повну силу і забезпечує рух людини, незважаючи на 
можливі помилки та труднощі, до більш зрілого та 
повноцінного життя. Важливо, що ця тенденція за-
кладається в людині від природи як потенціал, який 
актуалізується за певних умов, але не формується  
і не керується зовнішніми силами: «це внутрішня 
тенденція, вона не мотивується ззовні і навчити цьо-
му неможливо».

Так, К. Романова, досліджуючи цілісність осо-
бистості у сучасному світі, запропонувала наступне 
тлумачення цього поняття та його компоненти. Ці-
лісність особистості – це єдність світоглядних орієн-
тацій, що виявляються в автономності особистості, 
відповідальності за власні вчинки, рефлексивності, 
здатності до самооцінки, відкритості, а також у здат-
ності до саморозвитку та самореалізації.

Окрім того, Н. Роджерс зазначає, що коли люди-
на, занурюючись у глибини власного «Я», заради піз-
нання цілісності та сутності, вона (цілісність) вияв-
ляє власний зв’язок із зовнішнім світом. Разом з тим,  
особистісна інтеграція інтелектуального, емоційно-
го, тілесного та духовного вимірів відбувається вна-
слідок рефлексії та виявлення елементів життєвого 
досвіду. Так, Н. Роджерс вважає, що відчуття власної 
цілісності та єдності зі світом, природою, спільнотою 
здійснюється у творчості та співтворчості, а також че-
рез людино-центричну терапію на основі експресив-
них мистецтв.

Е. Селезньова, розглядаючи психологічні особли-
вості цілісності особистості, виділяє:

1) розвинену самосвідомість, що долає внутрішні 
та зовнішні протиріччя на основі загальнолюдських 
цінностей;

2) духовність, як якість, що дозволяє осмислюва-
ти, переживати та присвоювати вищі ідеали, цінності 
людини, соціуму і трансформувати діяльність у пове-
дінку, дії, вчинки;

3) соціальну зрілість, тобто, здатність приймати 
самостійні рішення та нести за них відповідальність, 
самостійно, продуктивно розв’язувати життєві про-
тиріччя відповідно до загальних цілей та моральних 
ідеалів;

4) громадянськість, як складна ідейно-моральна 
якість, основними елементами якої виступають патрі-
отичні почуття;

5) совість як внутрішня діалогічна інстанція, що 
забезпечує можливість прислухатися до власного 
внутрішнього голосу та розуміти можливості влас-
ного «Я»;

6) баланс між інтелектуальним (сприяє стабілі-
зації та стійкості існування особистості у мінливо-
му світі) та творчим потенціалом (можливість само- 
розвитку) [4].

Таким чином, можна стверджувати, що більшість 
дослідників визначальним ядром особистості виді-
ляють самосвідомість, навколо якої організовуються 
інші структурні одиниці, такі, як: ціннісні орієнтації, 
прагнення до самоактуалізації, налагодження ефек-
тивного зв’язку між об’єктивним та суб’єктивним 
світом людини. Під час самореалізації людина по-
чинає розкриватися світу, а через це починає активно  
взаємодіяти з ним, розкривати світ для себе.

Перспективи подальших досліджень полягають у 
визначенні загальних чинників формування ціліснос-
ті особистості у майбутніх фахівців різних професій-
них напрямів.
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