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Психологічні механізми зародження
особистості
Практична психологія породжує цілу низку проблем стосовно не
тільки методичних процедур корекції та терапевтичних впливів, але й
розробку методологічних підвалин психології особистості: її природну
цілісність особливостей перебігу вищих функцій від народження.
Лише генетична психологія здатна власне пояснити, розкрити і
зафіксувати психологічні механізми зародження особистості, її
становлення і самоздійснення.
Ключові слова: особистість, психологічні механізми зародження,
експериментально генетичний метод, принципи побудови методологічних
процедур діагностики зародження, становлення та самоздійснення.
Практическая психология порождает целый ряд проблем относи
тельно не только методических процедур коррекции и терапевтических
влияний, но и разработку методологических устоев психологии личности:
ее естественную целостность особенностей хода высших функций от
рождения.
Лишь генетическая психология способна объяснить, раскрыть и
зафиксировать психологические механизмы зарождения личности, ее
становления и самоосуществления.
Ключевые слова: личность, психологические механизмы заро
ждения, экспериментально генетический метод, принципы построения
методологических процедур диагностик зарождения, становления и
самоосуществления.

Сучасна практична психологія становить собою досить строкату
і, водночас, сумну картину. Безліч емпіричних даних (які дуже часто
невідомо про що говорять), саморобних, житейських за своєю суттю,
теоретичних схем, що зазвичай відображають лише одне – особ
ливості розумового процесу своїх авторів, а десь зовсім осторонь –
фундаментальні філософсько методологічні положення про буття і
свідомість, активність, сутність і явище тощо.
Важливим мотивом нашої підвищеної уваги до методологічних
підвалин генезу психіки є бажання якось зрушити з місця низку проблем
психологічної практики. Відсутність дійсної теоретичної основи
призводить до того, що, скажімо, така необхідна і важлива робота в
галузі психології розвитку дитини або просто відсутня, або ґрунтується
на суто житейських спостереженнях практичного психолога.
© С.Д. Максименко
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Наші дані говорять також про те, що цілісність онтогенезу
психіки слід розглядати і в іншій площині – як цілісність життєвого
шляху людини від народження до смерті. При цьому зовсім не слід
абстраговуватись від анатомо морфологічних структур (задатків),
про що наша психологія сором’язливо мовчала багато років. Адже
специфіка онтогенетичного розвитку людини полягає в тому, що він
підпорядковується і дії біологічних законів (як і розвиток тварин), і
дії суспільно історичних законів.
Отже, об’єкт генетичної психології – особистість, духовно
тілесний індивід, породжений своєю власною предметно практичною
діяльністю, котрий потім трансформується в якихось її аспектах у
його власну діяльність. Нормативний об’єкт (належна особистість)
задається програмою віддалених цілей навчання і виховання. Звідси
і випливає глибинний зміст предмета психології – генезис психічних
властивостей людини.
Певна складність природи психологічних понять полягає в тому,
що вони виступають у трьох різних аспектах:
1) аксиологічному – як вид загальнолюдського знання, що
передує будь якому науковому аналізу – засобу передачі досвіду із
покоління в покоління;
2) семантичному – знання про психіку, свідомість і діяльність
людини – продукт наукового дослідження;
3) прагматичному – застосування психологічного знання про генезис
психіки, свідомості і діяльності – засіб їх практичного застосування.
Початок особистості
Особистість – це конкретний людський індивід із притаманними
йому своєрідними розумовими, емоційними, вольовими та фізичними
якостями, що в кожного виявляються по різному. Особистість
виникла й розвинулася впродовж суспільно історичного розвитку
людства, процесі праці. Належність особистості до певного
суспільства, включеність у певну систему суспільних відносин
визначає її психологічну та соціальну сутність.
Особистість – соціальна істота, суб’єкт пізнання, активний діяч
суспільного розвитку. Характерними ознаками особистості є
наявність у неї свідомості, місце, яке вона посідає в суспільстві, її
суспільна роль, діяльність на користь суспільства.
Особистість – це форма існування психіки людини, яка
становить собою цілісність, здатну до саморозвитку, самовизна
чення, свідомої предметної діяльності і саморегуляції та має свій
унікальний і неповторний внутрішній світ.
Одним з найяскравіших виявів особистості є її індивідуальність –
своєрідне, неповторне сполучення таких психологічних особливостей

людини, як характер, темперамент, особливості перебігу психічних
процесів (сприймання, пам’яті, мислення, мовлення, почуттів, волі),
особливості її мотиваційної сфери.
Мета генетичної психології людини – вивчити умови, у яких
процес перетворення змісту і форм власних психічних явищ, станів
свідомості і способів дій зможе досягти такого рівня досконалості
психічних механізмів діяльності, на якому виникає здатність робити
відкриття чи винаходи, створювати художні образи. Іншими
словами, мета полягає у пошуках закономірностей генезису від
вихідного змісту недиференційованої чутливості людини до
механізмів творчості.
Генетичні ідеї, ідеї зародження, виникнення і наступного
процесу функціонування, що призводить предмет чи явище до певного
стану, знаходилися в центрі уваги ще античних філософів, що
замислювалися над питаннями виникнення, становлення і розвитку
всього існуючого.
Експериментально+генетичний метод спрямований на:
а) формування психічних новоутворень, що раніше було відсутнє
у досвіді індивіда;
б) реалізацію необхідності конструювання експериментальної
моделі генезису і розвитку психіки;
в) дотримання закономірностей руху цього процесу. Подібні
експериментальні моделі психічних здібностей створюються в
пізнавальних цілях, але вони є прототипом реально функціонуючих
процесів.
Звичайно, конструювання психологічних моделей здійснюється
аж ніяк не інструкцією дослідника. Ця діяльність спирається на
результати складної логічної обробки предмета пізнання.
Експериментально+генетичний (генетико+моделюючий)
метод виступає як методологічний засіб і в цій своїй функції
перетворюється в центральну проблему вікової і педагогічної
психології. Цей метод утілює діалектичну єдність з теорією, у рамках
якої він виник і застосовується.
Відповідність експериментально генетичного методу предмета
вивчення (вищих психічних функцій) безпосередньо визначається
положенням про соціальний генезис свідомості, про психічний
розвиток як присвоєння суб’єктом культурних досягнень су
спільства.
Більш того, цей метод є, на нашу думку, найбільш адекватною
проекцією, що містить основні принципи і вимоги діалектичного
методу стосовно дослідження проблем навчання і психічного розвитку
особистості.
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Отже, сучасний етап розвитку вікової і педагогічної психології,
її методів психологічного дослідження проблем навчання і
виховання характеризується переходом від опису історично
сформованих систем навчання і прийомів розумової діяльності до
активного моделювання і відтворення самих процесів виникнення і
розвитку психіки. Метою стало розкриття самої сутності розвитку
психіки, її стадій.
При цьому проведення експериментально пошукових дослі
джень спрямовано на пошук нових шляхів розвиваючого і виховного
навчання. Виявлено нові критерії навчання. Ці дослідження, у свою
чергу, впливають на практику роботи масової школи. Зусилля
педагогів і психологів останні роки були спрямовані на виявлення
закономірностей будівлі і формування в учнів повноцінної учбової
діяльності, її структури, тобто адекватних їй потреб, мотивів,
способів дій.
Метод експериментально генетичного вивчення внутрішніх
зв’язків прийомів навчання з характером і типом розумового розвитку
дитини заснований, як відомо, на концепції Виготського про
психічний розвиток дитини, відповідно до якого специфічні форми
психіки спочатку задані у виді суспільних зразків. Лише в процесі
навчання, спрямованого на засвоєння цих зразків, здійснюється
психічний розвиток людини.
Якісно новий етап у розвитку психології, обумовлений переходом
до експериментально генетичного методу дослідження, харак
теризується синтезом власне психологічного дослідження з
проектуванням нових форм присвоєння учнями суспільно куль
турних цінностей, нових ефективних форм навчально виховного
процесу, завдяки якому стає можливим розкриття закономірностей
психічного розвитку людини майбутнього.
Логіка даного методу передбачає не просто фіксування особ
ливостей тих чи інших емпіричних форм прояву психіки, а їх активне
моделювання і відтворення в особливих умовах. Це і дозволяє
розкривати їхню сутність, тобто закономірності виникнення і
становлення в онтогенезі певних психологічних функцій. Тому
конкретна реалізація експериментально генетичного методу в
дослідженнях з вікової та педагогічної психології як необхідний
компонент включає формувальний експеримент.
Теоретичний рівень вивчення психічних процесів в експе
риментально генетичному методі, на відміну від інших методів,
спеціально задається дослідником через конструювання змістовно
операціональних сторін предметної діяльності. Причому спе
цифічною особливістю подібного конструювання є те, що модель,

створена дослідником з метою пізнавання, відповідає реальній
внутрішній структурі самого психічного процесу.
Тут родовий психічний процес, будь то спосіб мислення чи
пам’ять, відтворюється окремим індивідом за тими соціально
культурними нормами, які зробили його здобутком духовної
культури суспільства.
Говорячи словами Ф.Енгельса, експериментально генетичний
метод, фіксуючи власною організацією “об’єктивну діалектику
речей”, породжує “суб’єктивну діалектику ідей”, складну діалектику
психічного світу індивіда, який розвивається за законами відо
браження дійсності.
Ці закони виражаються не в абстрактно загальній формі, а як
змістовно поопераційна система певної діяльності. Лише у такій
якості вони стають основою тих зв’язків та відносин, які утворюють
психічний процес, що розвивається. Таким чином, саме змістовно
поопераційна система експериментально генетичного методу є
психологічним центром дослідження.
Це означає, що досліджуваний психічний процес або функція
спочатку конструюються у вигляді моделі певної діяльності, а потім
актуалізуються через посередництво спеціальних способів організації
активності суб’єкта. У педагогічній психології таким універсальним
способом організації активності суб’єкта є задача, вирішення якої і
передбачає функціонування відповідного психічного процесу.
Критерієм психологічної оцінки проведеного дослідження стає
міра відповідності реально здійснюваного процесу вирішення задачі
її моделі.
Учбова задача в експериментально генетичному дослідженні
служить штучним засобом викликання й розвитку психічних
процесів, специфічною їх моделлю. Звичайно, між моделлю як
об’єктивним та психічним як суб’єктивним, породженим на її основі,
немає повної тотожності, а виникають відношення адекватності. У
процесі інтеріоризації (присвоєння) зовнішні соціальні зразки
спочатку стають засобами психологічної організації й регуляції
діяльності суб’єкта, а потім переходять у внутрішній план,
набуваючи форми психічних процесів. Вони не залишаються
незмінними, а в ході свого функціонування збагачуються, набуваючи
необхідної лабільності.
Експериментально генетичний метод, таким чином, несе
безпосередньо у собі способи побудови вищих психічних функцій,
які привласнюються суб’єктом у процесі перетворення ним певного
змісту. При цьому саме перетворення поєднує у собі генетичний та
структурно функціональний моменти об’єктивної реальності й задає
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тим самим подібні структури (у вигляді способів аналізу) самому
психічному.
Інтеріоризуючись, способи перетворення виступають психо
логічними механізмами предметної діяльності суб’єкта. Таке
уявлення про психічні процеси як про регулятори діяльності та
поведінки індивідів примушує інтерпретувати закономірності
психічного розвитку як необхідний і логічний наслідок даної лінії
процесу формування, передбаченого експериментально генетичним
методом.
Реалізація експериментально генетичного методу у віковій та
педагогічній психології здійснюється у вигляді конструювання
шкільних програм, що дозволяє експериментально зв’язати в єдиний
органічний вузол вікову та педагогічну психологію, показати
неправомірність протиставлення, роз’єднання виховання та
розвитку. Він є методом вивчення закономірностей процесу
становлення нових видів пізнавальної діяльності. Тому актуальним
є завдання: вичленувати принципи побудови цього методу дослі
дження і виявити оптимальні умови його реалізації.
Теоретичне осмислення досвіду експериментального навчання,
здійсненого у руслі вищезгаданого підходу, приводить до необхідності
вичленування системи принципів побудови експериментально
генетичного дослідження, а також виявлення послідовності основних
логіко операціональних структур, що його реалізують [162, 164,
165, 168, 170].
Основними принципами є такі: 1) принцип аналізу за одиницями
(вичленування вихідного суперечливого відношення, що породжує
клас явищ як ціле); 2) принцип історизму (принцип єдності
генетичної та експериментальної лінії у дослідженні); 3) принцип
системності (принцип цілісного розгляду психічних утворень); 4)
принцип проектування (принцип активного моделювання, від
творення форм психіки в особливих умовах).
Принцип аналізу за одиницями. Побудова та використання
експериментально генетичного методу психологічного дослідження
передбачає розкриття, з’ясування причинних (каузально дина
мічних, за Л.С.Виготським) зв’язків і відношень, що лежать в основі
складних психічних процесів. Засобом вирішення цієї проблеми є
аналіз “за одиницями”.
Аналіз “за одиницями” спрямований на вичленування вихідного
відношення (в реальності воно завжди існує у вигляді певного
протиріччя), що породжує клас явищ як ціле.
Виділена психологічна одиниця – “клітинка” – зберігає
властивості цілого. Цей вид аналізу дає змогу виділити в кожному

психологічному цілому певний момент, який зберігає основні
властивості цілого. Слід підкреслити, що одиниця зберігає вла
стивості цілого у потенції як можливість їх виникнення в процесі
власного розвитку. Дані властивості – це вся різноманітність форм,
конкретних ознак, у яких проявляється одиниця як сутність
різноманітного.
Таким є цілісний аналіз. Його основне завдання – не в
розкладенні психологічного цілого на частини або навіть шматки, а
у виділенні в кожному психологічному цілому певних рис і моментів,
які зберегли б примат цілого; використання пов’язане з природничим
поясненням психічних процесів.
Аналіз за одиницями дає змогу з’ясовувати й інтерпретувати
реальні зв’язки і відношення, що утворюють дане явище. Такий
аналіз повинен пояснити виникнення, походження зовнішніх ознак
психічного процесу. Це можливо при повному динамічному
розгортанні усіх моментів психічного процесу, що вимагає завжди
певного уповільнення у перебігу процесів і досягається найкраще
тоді, коли їх перебіг ускладнений.
В експериментально генетичному методі “аналіз за одиницями”
поєднався з генетичним шляхом наукового дослідження, і в
результаті цього даний аналіз набув статусу наукового обґрун
тування розвитку психічних процесів. Такий підхід до дослідження
призвів до того, що всі психічні утворення як щось стале почали
розглядатися як процеси.
Основною методологічною вимогою до вивчення психічного
виступає перетворення “речі на процес”. У рамках такої дослідницької
установки основним завданням розгляду, природно, стане генетичне
відтворення усіх моментів розвитку даного процесу. Природниче
експериментально генетичне дослідження психічних процесів
породило вимогу введення у психологію понять “динамічна система”
і “момент розвитку”.
Перше поняття – “динамічна система” – характеризує особ
ливості існування психічних процесів як кількісну і якісну їх зміну.
Між частинами психологічного цілого здійснюється складна
взаємодія, що приводить до утворення нових властивостей, нових
типів взаємодії та взаємовідносин. У результаті цього психічні
утворення як динамічні системи змінюються кількісно і якісно.
Поняття “момент розвитку” вводиться для характеристики
етапу розвитку психічного процесу. Простеження зв’язків між
етапами розвитку дає можливість описати генезис, перебіг даного
процесу. Аналіз, що встановлює ці взаємозалежності між етапами, є
аналіз динамічний, тобто такий, що зводиться до динамічного
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розгортання головних моментів, які утворюють історичний перебіг
даного процесу.
Отже, головним результатом експериментально генетичного
дослідження стає історичне пояснення того, що являє собою ця форма
поведінки, що означає розкрити походження процесу, історію його
розвитку і що привело до теперішнього моменту.
Принцип історизму. Цей принцип впроваджується як логічне
розгортання попереднього принципу (аналізу за одиницями). Справа
в тому, що вичленована одиниця як суперечливе вихідне відношення,
виходячи з вимог діалектичної логіки, розглядається як процес, що
має свій історичний початок і завершення. Історизм вимагає
простеження усіх моментів розвитку і закономірностей їх зв’язків та
переходів. Використовуючи принцип історизму щодо психічних
утворень, слід враховувати його певну адекватність стану дослі
джуваного, але ні в якому разі не тотожність філогенетичному та
онтогенетичному аспектам розвитку.
Завдання дослідника за цих умов полягає у генетичному вивченні
структурних компонентів психічного процесу, що розгортається.
Охопити у дослідженні процес розвитку якоїсь речі у всіх його фазах
та змінах – від моменту виникнення до загибелі – і означає розкрити
його природу, пізнати його сутність, бо лише в русі простежується
його наявність.
Вимога історичного підходу до конструювання і використання
експериментально генетичного методу – конкретне вираження
примату соціального у становленні психіки.
На противагу традиційному аналізу психіки висувається
історичний підхід, найбільш яскраво виражений в ідеї опосе
редкованості вищих психічних функцій. Розуміння психіки як
історичного продукту визначило і необхідність створення адекватно
історичного методу її вивчення. Таким методом став інстру
ментальний, який визначається також як історико генетичний.
Інструментальний метод не є сурядним з традиційними пси
хологічними методами типу спостереження або експерименту: по
суті, він репрезентує особливий підхід до вивчення психічного, що
випливає з самого розуміння природи та сутності предмета вивчення;
це передусім методологічний принцип і спосіб психологічного
вивчення дитини; цей метод може використати будь яку методику,
тобто технічний прийом дослідження: експеримент, спостереження,
тест тощо.
Не можна стверджувати, що Л.С.Виготський був першим і
єдиним психологом, який запропонував вивчати психіку в її
розвитку. Проте до і після Л.С.Виготського вивчення розвитку

психіки здійснювались за методом поперечних зрізів – у різному віці
проводиться вимірювання рівня розвитку та поведінки дитини, стану
окремих психічних функцій, а потім за результатами окремих
вимірювань, що дають дискретні точки на віковій осі, відтворюється
загальна картина розвитку.
Подолати недоліки цього методу дозволяла, з одного боку,
гіпотеза опосередкування психіки психологічними знаряддями, на
основі якої і був розроблений експериментально генетичний метод.
З другого боку, здатністю до пояснення може володіти лише такий
метод, який дозволяє начебто дублювати, моделювати хід та перебіг
розвитку, відтворювати його, демонструючи генезис певного явища.
Виникнення ж подібного методу стало можливим у результаті
взаємної асиміляції двох важливих для психології теоретичних ідей –
принципу розвитку і принципу об’єктивно експериментального
вивчення психіки.
Принцип розвитку стає вихідним для пояснення процесу в
цілому, а ключем об’єктивності розуміння реального процесу
розвитку є експеримент, що дозволяє виявити в абстрактній формі
закономірності, саму суть генетичного процесу.
Між дійсним, реальним розвитком та розвитком досліджуваним
(шляхом його відтворення) відношення таке, як між логічним та
історичним (логічне є історичне, вивільнене від його окремої,
часткової форми і від порушуючих структурність випадковостей, і
тому тільки воно дає можливість вивчати усякий момент розвитку в
його класичній формі).
Отже, єдиним методологічно правильним способом вивчення
психічного розвитку є його експериментально генетичне вивчення,
а головним завданням психології навчання є завдання зближення
морфологічного, експериментального та генетичного аналізу.
Інструментальний метод, яикй розуміється як методологічний
принцип, має значення, що далеко виходить за межі будь якої
конкретної галузі психології. За своєю сутністю він є основою так
званої “загальної психології” – середньої, “опосередковуючої” ланки
між філософією та окремою галуззю психології. Саме із такою
функцією він покладений в основу досліджень з психології навчання.
Принцип системності. Першорядне значення для одержання
об’єктивних даних про рушійні сили та механізми психічного
розвитку має вибір системи, у якій він (розвиток) розглядається.
В історії психології є багато прикладів, коли таке складне явище,
як психіка людини, розкладалось на більш прості складові частини.
Вивчались і описувались властивості, способи становлення і
видозміни цих частин; одержані дані підсумовувались і, таким чином,
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“набувалися” усі необхідні знання про вихідне і складне явище –
психіку. Такий підхід, що реалізує принцип механізму, був історично
обумовлений швидким розвитком і вражаючими успіхами класичної
механіки та фізики. Вироблені у цих дисциплінах методи пізнання
дозволяли відповісти на ряд питань, які раніше не могли бути
вирішеними.
Проте з часом нагромаджувались нові наукові факти, які
свідчили про те, що при вивченні складних явищ психіки подібний
метод дослідження не є досить ефективним. За такого розгляду не
вдавалось виявити сутність психічних явищ, з’ясувати динаміку їх
розвитку.
Новий підхід, побудований на так званому принципі системності,
був спрямований на вияв основних закономірностей виникнення та
розвитку психіки як єдиного цілого. Цей принцип вперше був
використаний К.Марксом та Ф.Енгельсом при описі суспільних
процесів.
З плином часу відповідний метод аналізу, перемагаючи труднощі,
здобув належне місце і в науці про психічне життя людини.
Тоді культурно історична теорія розвитку психіки людини стала
результатом застосування цього методу. Причому саме у її
розробці вказаний принцип був реалізований найбільш строго і
послідовно.
Культурно історична концепція розвитку психіки не просто
декларувала її соціальний генезис, хоча вже одне це має велике
теоретичне значення, а сама соціальна детермінація була піддана
діалектико логічному аналізу. Розглядаючи соціальне як процес,
необхідно було вичленувати внутрішні і суперечливі моменти,
встановити їх зв’язки і залежності.
Вирішення такого завдання нерозривно пов’язане з впрова
дженням принципу системності. На противагу формально логічному
поняттю системи експериментально генетичний метод (ЕГМ)
утверджує систему, що розвивається, генетичним початком якої стає
“клітинка” як вихідне суперечливе відношення, що містить у собі всі
компоненти розвинутого цілого. При цьому ЕГМ своєю змістовно
поопераційною стороною фіксує всі необхідні переходи у діалек
тичному розгортанні вичленованого вихідного відношення. Саме
перехід від менш розвинутого поняття до більш розвинутого
обумовлює принцип системності.
Побудована система поняття, що розвивається, вимагає також
побудови адекватної системи предметно перетворювальних дій,
виконання яких у кінцевому підсумку формує в індивіда відповідну
систему психологічних новоутворень.

У реальному функціонуванні ЕГМ принцип системності є
специфічним механізмом сходження від абстрактного до кон
кретного, пов’язуючи знання, яке розвивається, і предметно
перетворювальну діяльність, яку це знання породжує. Будучи
соціально предметною основою психічного розвитку суб’єкта, ця
діяльність вивільняється від умов, що склалися історично, і несе в
собі лише логічно впорядковану форму, яка дозволяє науково
обґрунтувати і організувати керований процес психічного
розвитку.
Втілюючи експериментально генетичний метод в учбовий
процес, принцип системності виступає необхідним логічним кроком
при конструюванні змісту учбового матеріалу. Він передбачає
здійснення логіко психічного аналізу наукового знання і проек
тування його в систему учбового змісту. В ЕГМ принцип системності
є похідним від принципу аналізу за одиницями та принципу історизму
і характеризує історичне розгортання аналізу за одиницями.
Принцип проектування і моделювання форм психіки.
Принцип проектування у теорії експериментально генетичного
методу розкриває його якісну відмінність від відповідних структурних
компонентів інших психологічних методів. Експериментально
генетичний метод спрямований на штучне створення таких
психічних процесів, яких у внутрішньому світі індивіда ще немає.
Цією обставиною диктується необхідність конструювання
експериментальної моделі їхнього генезису та розвитку, з’ясування
закономірностей цього процесу. Подібні експериментальні моделі тих
чи інших психічних функцій, тих чи інших здібностей (або процесів)
створюються з пізнавальною метою, але вони є прототипом реально
функціонуючих процесів. Звичайно, конструювання психологічних
моделей не є результатом інтуїції дослідника. Воно виникає у процесі
складної логічної обробки результатів пізнання, що становлять суть
людської культури.
Експериментально генетичний (генетико моделюючий) метод
складається з теорії, в межах якої він виник; проектування
(моделювання), перетворюючого (формувального) експерименту та
діагностики (фіксації) як проміжних, так і, певною мірою, кінцевих
психологічних новоутворень особистості, що розвивається.
Відповідність експериментально генетичного методу вивченню
психічних функцій безпосередньо визначається діалектичними
положеннями про соціальний генезис свідомості індивіда, про
психічний розвиток як привласнення суб’єктом культурних набутків
суспільства. Тому він є найбільш адекватним методом дослідження
проблем навчання і психічного розвитку особистості.
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Експериментально генетичний метод не використовувався і не
може використовуватися для дослідження особистості як такої. Але
ті реальні емпіричні результати, які отримані завдяки його
застосуванню, теоретичні узагальнення, що здійснені у межах теорії
розвивального навчання, дозволяють розглядати його у вигляді
концептуального підґрунтя створення методу вивчення особистості.
За допомогою експериментально генетичного методу досліджено
механізми виникнення і розвитку окремих вищих психічних
функцій: суб’єкт, застосовуючи (створюючи) спеціальні засоби,
привласнює загальнолюдські здібності, що існують в соціальному
оточенні у вигляді опредметнених проявів інших суб’єктів, і
перетворює їх у власні здібності (вищі психічні функції). Встановлено
психологічний механізм цього явища – інтеріоризаці.. Встановлено
також, що в подальшому привласненні вказаним шляхам здібності
вже як інтрапсихічні структури утворюють “навколо себе” те, що
отримало назву “міжфункціональні психологічні системи”, і
визначають подальші процеси “вростання” індивіда в культуру,
опосередковуючи їх зсередини (явище подвійного опосередкування).
Ці дані дозволили впритул підійти до аналізу особистості. Але
даний метод не може охопити особистість як цілісність, що являє
собою не суму окремих частин, а їхню особливу організованість і
рухливе взаємопроникнення. Цілісність, яка присутня в усій
особистості і у кожній окремості, яка специфікується кожен раз
відповідно до конкретної частини, залишаючись при цьому рівною
самій собі. E цьому сенсі експериментально генетичний метод є
“типовим” номотетичним способом дослідження особистості. Хоча
він і спрямований на те, щоб встановити, як ця унікальна система,
що саморозвивається, створює свою власну цілісність, сама цілісність
знову залишається “за дужками”, і дослідник має добудовувати її у
власному мисленні, виходячи з конкретних і часткових результатів.
Різниця об’єктів вивчення і реальних дослідницьких цілей
зумовлює різну логіку розгортання і технологію використання
експериментально генетичного і генетико моделюючого методів.
Експериментально генетичне дослідження передбачає виокрем
лення змістовної одиниці аналізу в просторі наукової дисципліни як
феномена, що є результатом опредметнення вищих психічних
функцій великої кількості людей в історичному масштабі. Далі
відбувається “переведення” даного матеріалу у форму навчального
предмета, а потім здійснюється привласнення його у вигляді учбової
задачі як засобу вирішення конкретної навчальної проблеми.
Результатом такого привласнення є виникнення нової психічної
структури вищого рівня складності (одиниці свідомості).

Генетико моделюючий метод має на меті вивчення самої цілісної
особистості, що саморозвивається. У зв’язку з цим виникла
необхідність пошуку “одиниць” зовсім іншої природи, і було
встановлено, що такою є нужда, як суперечлива вихідна єдність
біологічного і соціального, яка зумовлює існування особистості.
Ґенеза особистості – це специфічна трансформація структурних
компонентів діяльності, опосередкованих механізмом інтеріорізації
в структурні властивості і якості особистості. Інакше кажучи,
особистість водночас і реалізатор діяльності (як форми прояву її
потенцій), і активізатор процесу функціонування діяльності, яка
трансформується в психічні якості самої особистості.
Отже, у руслі досягнутих результатів і нових завдань, стає
можливим і необхідним не тільки відпрацьовувати нові модифікації
методу, але й суттєво розширювати сферу його застосування, що
виявляється можливим завдяки розробленим нами принципам
застосування генетичного методу та відпрацюванню процесуальних
процедур. Не можна обмежуватися лиш дослідженням формування
учбової діяльності в молодшому шкільному віці, і лише в галузі
засвоєння теоретичних понять.
Необхідно дослідити специфіку вихідного суперечливого відношення
“функціонування розвиток” в різних вікових групах, в тому числі і у
дорослих людей; вивчити особливості “взаємодії” цих явищ з індиві
дуально психологічними і, навіть нейротипологічними особливостями
людини, розгорнути експериментальні дослідження в галузі психології
виховання і спілкування. Дуже перспективною в цьому контексті
уявляється галузь патопсихології і граничних станів особистості.
Слід зазначити вже зараз, що ми маємо певний масив експе
риментальних даних, які дозволяють говорити про те, що фун
даментальною відмінністю між функціонуванням і розвитком є те,
що останній завжди і обов’язково передбачає утворення нової
міжфункціональної системи, а це відбувається лише за умови, коли
учень виступає суб’єктом учіння, тобто ставиться до нього
особистісно. Опосередкованість розвитку вищих психічних структур
культурним контекстом означає, що об’єкти культури присвоюються
дитиною в учінні у вигляді специфічних засобів.
Об’єкт культури є продуктом людської діяльності і в дійсності –
це закодований і згорнутий відбиток психіки людства. Розвиток є
лише тоді, коли дитина в специфічній формі власної активності
“розкодовує”, “розгортає” і робить своєю цю опредметнену психіку
(розпредметнення), формуючи тим самим свою власну.
Як вже підкреслювалось, нам вдалось показати, що об’єкти
присвоєння зовсім не обмежені лише теоретичними поняттями,
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навпаки, коло їх досить широке і кожен з них по своєму включається
в процес розвитку, визначаючи його різноплановість і унікальність
(необхідно додати сюди унікальність наявних внутрішніх психічних
структур кожної дитини).
В подальшому (після інтеріорізації) вони утворюють в свідомості
конституюючі структури, формуючи “навколо себе” те, що має назву
міжфункціональних психологічних систем, і кардинально впли
вають на подальшу поведінку суб’єкта. Так виникає те, що ми
називаємо особистісним опосередковуванням учбової діяльності, і
феномен “подвійного опосередковування” психічного розвитку –
тепер його опосередковує і культурний контекст (зовнішнє), і
особистісний (внутрішнє). Цей генетичний механізм, на наш погляд,
є дійсним підгрунтям саморозвитку. З іншого боку, саме тут
“сходяться” проблеми вікового й індивідуально специфічного в генезі
людини.
Наукові дані говорять про те, що ми маємо справу з явищем
проектування (самопроектування!) вищих психічних функцій в
унікальному просторі соціальної ситуації розвитку. Тут в єдиний
вузол зав’язуються власне генез, що відбувається за об’єктивними
законами, своєрідна активність особистості та система соціально
педагогічних умов функціонування і розвитку. Усвідомлення цього
зумовлює пошук методичної процедури, яка дозволяла б більш
адекватно дослідити і зрозуміти дане складне явище. Ми вважаємо,
що такою процедурою має стати генетико моделюючий метод (як
модифікація генетичного).
Загалом, необхідно зазначити, що запропонована нами змістовна
одиниця аналізу генезу психіки, а саме “функціонування— розвиток”
(яка була встановлена, підкреслимо ще раз, в експериментально
наукових дослідженнях), дозволить значно розширити галузь
застосування генетичного методу, головним чином, в його генетико
моделюючій модифікації. Останнє сприятиме більш об’єктивному і
змістовному розумінню природи людської психіки.
Основними методами дослідження в генетичній психології є
спостереження й експеримент, а останній підрозділяється на два
види: експеримент, що констатує і експеримент, що формує. Методи
дослідження, що споглядально констатують, багато в чому вже
вичерпали свої продуктивні сили, і їхнє місце зайняли активні
методи, побудовані на засадах й у формі експериментального
навчання.
Дослідження проблем психічного розвитку за допомогою
формуючого експерименту принесло певні позитивні результати.
Теоретично і практично доведено, що формуючий експеримент за

своєю суттю — тип реального навчально виховного процесу. Мета
формуючого експерименту — забезпечити кращі результати
порівняно з тими, котрі досягаються в школі традиційними шляхами
навчання і виховання. Отже, він обумовлений потребами школи і
мотивується необхідністю вдосконалити навчально виховну роботу,
підвищити її ефективність.
Еволюцію формуючого експерименту можна уявити у вигляді
ряду етапів, що характеризують розширення психічної реальності,
котра підлягає формуванню:
а) властивість і особливість психічного процесу;
б) безпосередній психічний процес;
в) розумова дія;
г) цілісне психічне новоутворення в умовах формування
діяльності.
Якісно нова стадія в розвитку генетичної психології, обумовлена
переходом до експериментально генетичного методу дослідження,
характеризується синтезом власне психологічного дослідження з
проектуванням нових форм присвоєння людиною суспільно
культурних цінностей і нових навчальних форм навчально виховного
процесу, завдяки чому стає можливим розкрити закономірності
психічного розвитку дитини.
Безсумнівно, поряд з експериментально генетичним методом
дослідження використовуються й інші підходи до вивчення предмета
генетичної психології.
Системно структурні і функціональні методи аналізу самі по собі
можуть бути достатніми інструментами дослідження і наукового
пояснення. Але тільки вивчаючи умови виникнення і закони розвитку
структур психіки і свідомості, можна пізнати їхню природу і
закономірності функціонування, щоб ними керувати в навчанні людини.
Експериментально генетичний метод – методологічний принцип
психологічного дослідження. Залежно від задач і особливостей
предмета дослідження в генетичній психології, він може допомогу
вирішенні таких наукових задач:
1) філолофсько історичних;
2) порівняльно психологічних;
3) функціонально генетичних;
4) формування вищих психічних процесів;
5) сприяння розвитку здібностей.
Отже, експериментально генетичний метод дослідження – це
спосіб побудови й обґрунтування системи знань, у якому міститься
сукупність прийомів і операцій практичного освоєння психічної
дійсності.
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У статті розглянуто теоретичні підходи до проблеми професійного
становлення особистості. Розкрито деякі аспекти професійного зростання
представників соціономічних професій.
Ключові слова: професійне становлення, професійне зростання,
соціономічні професії, особистість, фахівець.
В статье рассмотрены теоретические подходы к проблеме профес
сионального становления личности. Раскрыты некоторые аспекты
профессионального роста представителей социономических профессий.
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Сьогодні проблеми професіоналізму й умов його забезпечення
мають очевидне значення для існування й розвитку людей та соціуму.
Образ світу, властивий тим або іншим людям – важлива складова їх
свідомості і галузь регуляторів їх повсякденної поведінки. Уявлення
професіонала про навколишній світ і самого себе – галузь існування
важливих умов регулювання й саморегуляції його активності.
Потреба в знанні закономірностей особистісного й професіонального
онтогенезу все частіше усвідомлюється суспільством при вирішенні
багатьох питань різних галузях життєдіяльності.
Професійна діяльність, об’єктом якої є людина, найбільш
прийнятна до всіх змін і колізій, що відбуваються у суспільстві, і,
можна говорити про те, що всі соціальні суспільні зміни знаходять
відбиток у професійній діяльності представників соціономічних
професій [1; 6; 9; 12 та ін.].
Кожна професійна діяльність і діяльність в системі “людина
людина”, зокрема, має свої психологічні особливості. Вони визна
чаються метою діяльності і способами її досягнення, а також
переживаннями, емоціями, настроєм, що виникають при цьому.
Стандартні обставини праці професіонала в даній системі – це
ситуації нервово психічної напруги, необхідність переключення з
одного виду діяльності на інший, вміння володіти власними
емоційними проявами, розуміти внутрішній стан тих людей, з якими
треба працювати. Професіонал в системі “людина – людина” повинен
мати широкий кругозір у галузі гуманітарних знань. Для професій
даного типу потрібен творчий склад розуму, здатність моделювати
варіанти можливих дій людей.
Зрілість особистості є умовою і невід’ємним компонентом
успішного професійного становлення представників соціономічних
професій. При цьому особистісний розвиток залежить від особ
ливостей процесу професіоналізації.
Слід зазначити, що проблема професійного становлення
особистості та її професійного зростання була предметом уваги
чималої кількості науковців. Вчені вивчали процес становлення
особистості як суб’єкта професійної діяльності через питання
узгодженості людини і професійної діяльності [15 та ін.]. При цьому
до критеріїв узгодженості відносили успішність, адаптованість,
задоволеність, ідентифікацію образу з професійною діяльністю,
усвідомлення роботи як справи життя (В.О. Бодров, Е.О. Голубєва,
К.М. Гуревич, В.В. Єрмолін, Г.С. Никифоров, В.Д. Шадріков).
У роботах В.І. Ковальова, М.І. Магури, Ф. Херцберда та ін.
розкрито роль мотивації у формуванні готовності суб’єкта до
реалізації у професійній діяльності, зміни мотиваційної структури
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Practical psychology generates a number of problems relatively not only
methodical procedures of correction and therapeutic influences but also de
velopment of methodological foundations of psychology of personality: its natu
ral integrity of features of motion of higher functions from birth. Genetic
psychology is able to explain, expose and fix the psychological mechanisms of
origin of personality, its becoming and selfrealization only.
Key words: personality, psychological mechanisms of origin.
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