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ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ 
ЯК ФАКТОРИ ЇЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

Самореалізація особистості - це не лише процес, але також і результат. 
Про людину, яка зуміла себе реалізувати в житті, кажуть, що вона «відбулася». 
Але результат може бути представлений і в особистісному плані - як наявність 
певних психологічних властивостей і якостей.. 

Люди розрізняються по своєму енергетичному та інтелектуальному 
потенціалу, за своїми здібностями і задатками. Рівень реалізації у різних людей 
буде різним в силу різних життєвих обставин. Нерідко існує розрив між 
потенціалом і його актуалізацією. 

Величина внутрішнього потенціалу, як правило, корелює з суспільним 
визнанням (хоча б після смерті або деяким колом людей), а ступінь власної 
реалізації може краще всіх оцінити сама людина в своїх суб'єктивних відчуттях 
(в кінцевому рахунку це - глобальне відчуття задоволеності або 
незадоволеності взагалі і прожитого життям зокрема). Однак прагнення до 
самореалізації, якщо воно стає провідним мотивом, не тільки проявляється у 
відчуттях, а й формує деякі властивості особистості. 

С. Л. Рубінштейн вважав, що одним з механізмів формування рис характе-
ру є мотиви. Виникаючи в подібних ситуаціях, вони закріплюються і стають 
його складовими. Ці риси виявляються в поведінці людини, його вчинках. Як-
що людина веде себе некомфортно, бере на себе відповідальність в різних 
ситуаціях, має сміливість виявити і викрити свій захист і т. д„ вона, рухаючись 
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по шляху самоакту алізації, формує відповідні риси власного характеру. Одно-
часно вони розвиваються і видозмінюються. v і , . 

Принцип розвитку особистості в діяльності говорить1 нам про те, що в 
процесі діяльності властивості особистості певним чином трансформуються, 
зв'язуються один з одним, тобто відбувається їх інтеграція. Результатом цього 
процесу є утворення в структурі особистості нових, більш узагальнених власти-
востей з більш складною структурою - інтегральних властивостей особистості. 

Найчастіше в психології особистості під інтегральними властивостями 
розуміють спрямованість, ціннісні орієнтації, ролі, статусні характеристики 
особистості і т. ін. Вони більшою мірою характеризують людину з точки зору 
його соціальної сутності. Але не можна забувати і про існування таких 
інтегральних властивостей, як духовність, автентичність (конгруентність), 
твердість в сенсі сили протистояння несприятливим обставинам, інтернальність-
екстернагсьність, особистісне багатство і т. д. Це скоріше «індивідуально-
психологічні» властивості. Деякі з них теж можуть бути похідними від такого 
провідного життєвого мотиву, як прагнення до самореалізації. 

Загальний адаптаційний особистісний тип, сформований на основі даного 
мотиву, може бути досліджений з точки зору інтегральних характеристик лю-
дини, що є самостійною теоретичною і практичною задачею. Під цим кутом зо-
ру розглянемо тепер деякі відомі концепції. 

Так, А. Маслоу описував цей тип людей як прекрасних, здорових, сильних, 
творчих, доброчесних і проникливих. І хоча це скоріше емоційний, ніж науко-
вий опис, він дає певне уявлення про погляди Маслоу на особистість, що 
самоакту алізується. 

Більш систематизований опис цих характеристик запропоновано К. Роджер-
сом. Теоретик психології особистості С. Мадді вважає, що Роджерс виділяє лише 
два типи людей: «повноцінно функціонуючих» і «непристосованих». Мадді взяв 
на себе труд провести порівняльний аналіз теорії Роджерса та інших теорій 
особистості. Ним було проведено аналіз експериментальних робіт, присвячених 
вивченню таких характеристик повноцінно функціонуючої людини, як: 

- відкритість досвіду (що включає в себе емоційність і рефлексію); 
- буття «тут і тепер» (що включає в себе рухливість, адаптивність, 

спонтанність, індуктивне мислення); 
- віра в процес розвитку; 
- свобода в жита (почуття свободи волі і контролю над життям); 
- творчість. 

По суті, це і є інтегральні характеристики, оскільки вони є результатом 
взаємодії цілого ряду особистісних властивостей більш низького рівня 
узагальненості. Причому кожна з цих характеристик визначається не сумою ок-
ремих властивостей, що входять до неї, а новою системою зв'язків між ними. І 
кожна підкоряється принципу причинного впорядкованості, тобто націлена на 
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досягнення якого-небудь корисного результату у відповідності зі змінами вимог 
середовища. 

Розгляд різних аспектів феномену самореалізації та інтегральних 
особистісних характеристик призводить до розуміння того, що питання про 
соціальну складову процесу самореалізації людини не є цілком осмисленим су-
часною наукою і навряд чи може бути вирішене в рамках оціночної концепції. 
Якщо прийняти точку зору, що самореалізація може здійснюватися поза тісною 
соціальною інтегрованістю і навіть всупереч їй, то слід визнати, що вона може 
служити джерелом невротичних тенденцій. 

Якщо ж самореалізація здійснюється в рамках соціальної включеності або 
завдяки їй, у цьому випадку вона буде забезпечувати як власне психологічне 
здоров'я, так і суспільну користь, але в певних обставинах може означати 
відмову від своєї «порочної» природи і навіть від особисто себе. 
Таким чином, ми проаналізували деякі важливі, на наш погляд, аспекти фено-

мена самореалізації. Всі вони йдуть своїм корінням в проблему глибинної суті 
людської природи і неоднозначності її проявів і, на нашу думку, повинні роз-
глядатися в гуманістичному руслі, з благоговінням перед життям і світом у 
цілому, сама ж тенденція самореалізації - як мотивуюча сила і основа форму-
вання інтегральних характеристик особистості . 

Д.психол. наук, профессор Ахгаева Н.С., Тохниязова Е., 
кафедра общей и этнической психологии, КазНУ им. алъ-Фараби, 

Алмати, Казахстан 

АНАЛИЗ ЧУВСТВ СОПЕРЕЖИВАНИЯ 
В РАЗНЫХ КУЛЬТУРАХ 

Английское слово «эмоция» происходит от латинского emovere нечто та-
кое, что приводит ум в движение и заставляет его производить разные действия 
- вредные, нейтральные или полезные. 

С другой стороны, в буддийской традиции под эмоцией понимается нечто 
такое, что приводит ум в нужное состояние и заставляет его принимать опреде-
ленную точку зрения или взгляд на вещи. И это необязательно результат эмоцио-
нального взрыва, который неожиданно сотрясает разум - и который ближе всего 
соотносится с тем, что понимают под эмоцией ученые. На языке буддизма такое 
событие называется «грубой эмоцией» - когда, к примеру, совершенно ясно, на-
ходитесь вы в гневе, печали или под влиянием навязчивой идеи. 

Деструктивные и конструктивные эмоции различаются в зависимости от 
их мотивации - эгоцентричной или альтруистичной, злонамеренной или благо-
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