КОЗОВА І. Л. СТАН НЕВРОТИЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Kozova І. L. NEUROTIZATION CONDITION OF STUDENTS OF A MEDICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION. The article is devoted to the analysis of the neurotization condition of students of a medical higher educational institution. The article analyses the
stand of scientists concerning the notion of “neurotization” from the medical and psychological
point of view. The attention is paid to the causes of neurotization initiation connected with modern tension of the living conditions and contributory causes of neurotization initiation among
studying youth. It is carried out the study of the neurotization condition of students of a medical
higher educational institution, by the results of which by its degree there may be distinguished
three groups (high, moderate, low). It is described the psychological state of students with high,
moderate and low degree of neurotization. It is analyzed the differences of neurotization manifestations by gender status, which allowed detecting that the degree of neurotization among
women is twice as low as among men. The methods of neurotization correction are described
and approved. It is proved the positive influence of the introduced measures on students‟ neurotization degree with its outgoing high and moderate degree: neurotization degree reduction,
coming to the emotional resilience, development of the anxiety positive background, feeling of
the own sense of dignity, communication ease, etc.
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Костюченко О. В. ТВОРЧИЙ ТА АДАПТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛИ ЯК ОСНОВА
ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ФАХІВЦЯ ІНДУСТРІЇ МОДИ. У статті розглянуто сутність професійної самореалізації як один з вагомих чинників становлення особистості, як цілісне та інтегральне втілення творчого та адаптивного потенціалів, в основі
чого лежать проблеми адаптації до мінливих умов довкілля, росту, розвитку, самовдосконалення людини Проаналізовано зміст понять «самореалізація», «професійна самореалізація», «творчий та адаптивний потенціали професійної самореалізації». Означено
місце і роль творчого та адаптивного потенціалів у професійній самореалізації. Особливу
увагу сфокусовано на складових у структурі професійності фахівця індустрії моди, підкоряючись загальним закономірностям творчого розвитку його особистості, серед яких розумова, когнітивна, мотиваційна, особистісна, творча, що зумовлює творчий та адаптивний
зміст, побудову і протікання професійної самореалізації у цілому. Зазначено на взаємозалежності творчого та адаптивного потенціалів у складі професійної самореалізації особистості як чинників її ефективності, своєчасне здійснення яких виступає рушійною силою
процесу усвідомлення особистістю власної сутності, потенційних можливостей, ресурсів у
відповідності з об‟єктивними та суб‟єктивними чинниками їх виявлення у нових актуальних формах професійної самореалізації. Обґрунтовано особливе місце у становленні, розвитку та реалізації професійності пошуково-перетворювальної активності у взаємодії з
професійною дійсністю, як передумови пристосування особистості до об'єктивних професійних умов, що є істотним для ефективної професійної самореалізації особистості.
Ключові слова: самореалізація, професійна самореалізація, потенціал, творчий потенціал,
адаптивний потенціал, складові творчого та адаптивного потенціалів, індустрія моди,
фахівець індустрії моди.
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Костюченко Е. В. ТВОРЧЕСКИЙ И АДАПТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОСНОВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА ИНДУСТРИИ
МОДЫ. В статье рассмотрена сущность профессиональной самореализации как один из
весомых факторов становления личности, как целостное и интегральное воплощение творческого и адаптивного потенциалов, в основе чего лежат проблемы адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды, роста, развития, самосовершенствования человека
Проанализировано содержание понятий «самореализация», «профессиональная самореализация», «творческий и адаптивный потенциал профессиональной самореализации". Определены место и роль творческого и адаптивного потенциалов в профессиональной самореализации. Особое внимание сфокусировано на составляющих в структуре профессионализма
специалиста индустрии моды, подчиняясь общим закономерностям творческого развития
его личности, среди которых умственная, когнитивная, мотивационная, личностная, творческая, что обусловливает творческое и адаптивное содержание, построение и протекание
профессиональной самореализации в целом. Указано на взаимозависимости творческого и
адаптивного потенциалов в составе профессиональной самореализации личности как факторов ее эффективности, своевременное осуществление которых выступает движущей силой процесса осознания личностью собственной сущности, потенциальных возможностей,
ресурсов в соответствии с объективными и субъективными факторами их выявления в новых актуальных формах профессиональной самореализации. Обосновано особое место в
становлении, развитии и реализации профессионализма поисково-преобразовательной активности во взаимодействии с профессиональной действительностью, как предпосылки к
приспособлению личности к объективным профессиональным условиям, что существенно
для эффективной профессиональной самореализации личности.
Ключевые слова: самореализация, профессиональная самореализация, потенциал,
творческий потенциал, адаптивный потенциал, составляющие творческого и адаптивного
потенциалов, индустрия моды, специалист индустрии моды.

Вступ. У будь-якій психолого-педагогічній системі постає проблема формування творчої особистості та включення її у певну діяльність для реалізації
творчого потенціалу, стимулюючи пошук ефективних засобів і методів розвитку афективної, особистісної, соціальної та когнітивної сфер особистості. І це
зрозуміло, тому що підвищення вимог соціального середовища до професіоналізму затребуваних фахівців потребує нестандартного бачення нових можливостей його функціонування та розвитку, продукування необмеженої кількість
ідей, гнучкості мислення й поведінки, самостійності, готовності розраховувати
тільки на самого себе, до відкритості новим формам професійної самореалізації.
Вихідні передумови. Не дивлячись на широкий діапазон робіт з проблем потенціалу, можна відзначити їхню різноплановість, відсутність концептуальних напрацювань. Розвиток та реалізація потенційних можливостей
людини беруть початок у філософській спадщині Платона й Аристотеля, активно використовуються іншими послідовниками та не втратили значущості
до сьогодні. Найпоширенішим загальним визначенням потенціалу (від лат.
potentia – сила), яким послуговуються науковці (Б. Г. Ананьєв, Г. О. Балл,
Л. С. Виготський, Г. С. Костюк, Д. О. Леонтьєв, С. Д. Максименко, В. О. Моляко,
С. Л. Рубінштейн, М. Л. Смульсон та ін.), є визнання його як можливостей,
наявних сил, запасів, засобів, які можуть бути використані [13, с. 736].
На нашу думку, найбільш продуктивне визначення творчого потенціалу пропонується у рамках діяльнісного та енергетичного підходів як властивості,
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що характеризує міру можливостей особистості здійснювати діяльність у сукупності властивостей його структури, характеру та інтенсивності їх взаємозв‟язку (В.В. Давидов, С.Д. Максименко, В.О. Моляко, О.Л. Музика й ін.)
[1; 7; 9; 11], зокрема творчу діяльність (Г.С. Альтшуллер, Г.Х. Валеєв,
В.М. Жураковський, Ю.Н. Кулюткін, В.О. Моляко, Л.В. Мещеряков, В.Ф. Овчінніков й ін.). Завдяки цим дослідженням вдалося збагатити методологічну
базу дослідження психології особистості та її духовного зростання, виділити
принципи саморозвитку особистості через стимулювання її активності, незалежності, прагнення до самовираження та самореалізації.
Феномену самореалізації особистості, в основі якого лежать проблеми росту, розвитку, самовдосконалення людини, торкаються усі психологічні концепції. Проте при всьому їх різноманітті до цих пір не існує єдиної концепції самореалізації. Поняття «самореалізація» (self-realization)
вживається як синонім терміну «самоактуалізація» (self-actualization), «реалізація власних можливостей» (self-fulfillment), описуючи дуже близькі
явища: повну реалізацію природніх можливостей (К. Хорні); внутрішню
активну тенденцію до саморозвитку на зразок істинного самовираження
(Ф. Перлз); прагнення людини до найбільш повного виявлення і розвитку
можливостей і здібностей (К. Роджерс) прагнення людини стати тим, ким
вона може стати (А. Маслоу), «індивідуація» (К. Юнг), «інтеграція»
(З. Фрейд), «компенсація» (А. Адлер), «функціональна, автономія», «зрілість» (Г. Олпорт), «персоналізація» (О.В. Петровський), що позначають
стійкі позитивні зміни в особистості, реалізацію її природних і особистісних потенцій як у діяльності, так і в інших людях. Самореалізація була
предметом уваги науковців (К.О. Абульханова-Славська, Л.І. Анциферова,
Г.С. Батіщев, Є.І. Головаха, Г.С. Костюк, О.О. Кроник, О.М. Леонтьєв,
В.А. Роменець, С.Л. Рубінштейн, Л.В. Сохань, Т.М. Титаренко й ін.), які
розглядали її як переважно свідомий, цілеспрямований процес розкриття й
опредметнення сутнісних сил особистості в її різноманітній практичній
діяльності. Становлення суспільно активної і гармонійно розвиненої особистості великою мірою залежить від особистих зусиль самої людини, орієнтованих на самовдосконалення та самореалізацію як неодмінну умову
досягнення успіху у житті (С.Д. Максименко, М.І. Пірен, Т.В. Говорун,
Л.М. Деміна й ін.).
Необхідним атрибутом самореалізації є саморозвиток особистості як
прояв суб'єктної активності у будь-якій діяльності. У зв'язку з цим важливо виокремити самореалізацію, її якісний рівень як показник продуктивності життєвого шляху, успішності у професійній діяльності. Професійна самореалізація особистості розглядається як характеристика всього її життєвого шляху в контексті професійної сфери від етапу початкового професійного становлення до передвиходу на пенсію.
Тому надзвичайно актуальною залишається проблема розкриття психологічного змісту творчого та адаптивного потенціалів професійної самореалізації особистості, а також дослідження особливостей їх розвитку й актуаліза161
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ції. Вирішення цієї проблеми сприятиме збагаченню професійного здійснення
новим сенсом, допоможе привести самооцінку потенційних можливостей і ресурсів у відповідність з об‟єктивними і суб‟єктивними чинниками їх реалізації.
Мета статті – здійснити теоретичний аналіз проблеми професійної
самореалізації фахівця індустрії моди, а саме проявів її творчого та адаптаційного потенціалів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Професійна самореалізація, життєва успішність кожної людини безпосередньо пов‟язані з її творчим
та адаптивним потенціалами. Це стосується і фахівця індустрії моди, оскільки його професійна діяльність вимагає як креативності (здатності до нешаблонного мислення та відкритості досвіду), так і адаптивності (здатності швидко адаптуватися до мінливих вимог та пропозицій соціо-культурного середовища). Спираючись на комплексний підхід до пізнання людини, розроблений Б.Г. Ананьєвим, ми повинні розглядати фахівця як своєрідну сукупність
відкритих систем: індивіда, особистості і суб'єкта діяльності, які, в свою чергу, визначають його індивідуальність.
Індустрія моди (fashion industry) як певний сектор економіки, сектор
сфери послуг, зайнятий формуванням у покупців образу «модної» продукції,
її виробництвом і реалізацією. Продукти діяльності індустрії моди є не лише
засобами задоволення естетичних потреб і демонстрації соціального статусу
їх власника, але й засобами спілкування між людьми, формою масової комунікації. Наслідування моди виявляє ставлення людини до суспільства, до навколишнього світу, до самої себе. З одного боку, в особистості є потреба у
збереженні власної індивідуальності, а з іншого – прагнення до ідентифікування себе з іншими членами суспільства. Сучасна індустрія моди, що заснована не лише на підлаштуванні до вже сформованих потреб, а й на прогнозуванні та плануванні, стає однією із визначальних сфер життя суспільства, важливим фактором його економічного, політичного, культурного та соціального розвитку. Індустрія моди й управління цією галуззю потребують фахівців зі спеціальною підготовкою, здатних реалізувати поставлені перед нею
завдання на рівні сучасних вимог.
Діяльність фахівців індустрії моди інколи сприймається як суто «технологічна», що вимагає насамперед навичок управлінця або технолога.
На теперішній час разом з економічною природою дедалі більш виразно
виявляється соціокультурна сутність індустрії моди, що усвідомлюється як
одна із функціональних сфер культури, її елемент і засіб, чинник впливу на
культуру. Соціально-культурна природа індустрії моди виявляється в тому,
що вона вважається соціокультурною діяльністю, спрямованою на розвиток усіх аспектів, пов‟язаних із культурою, та впливає на людину, формуючи у неї навички та уміння спілкування за допомогою візуальних засобів,
зокрема певного стилю у зовнішності, поведінці. Найвищою метою індустрії моди є процес відтворення (re-create) всіх учасників у фізичному, психічному, культурному, духовному планах; розвиток особистості, реалізація
її сутнісного потенціалу [6].
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Успішній професійній самореалізації у сучасних кризових умовах життєдіяльності людини сприяє професійна компетентність, яка надає особистості можливості не лише адаптуватися до професії, а й адаптувати професію
до себе [2]. І такий широкий спектр особистісних властивостей, здатний
вплинути на зовнішні обставини розгортання індивідуального професійного
буття, що відрізняється від інших специфічних способів існування у світі.
Змістовим осередком цієї проблеми є визначення самою людиною потенціальних ознак індивідуального буття для успішної професійної адаптації в мінливому просторі людського буття. Зміна змісту особистісної самореалізації
демонструє високу адаптаційну пластичність особистості, необхідну для збереження рівноваги при взаємодії з динамічним соціальним середовищем.
На різних етапах професійної самореалізації особистості процес актуалізації творчого та адаптаційного потенціалу з метою їх ефективного використання відбувається по-різному, в залежності від індивідуальних особливостей: віку, статі, стану здоров'я, когнітивної складності в оцінюванні визначених життєвих цілей і цінностей, оцінювання труднощів професійної реалізації, широкого спектра особистісних властивостей, домінування мотивації досягнення успіху в професійній діяльності чи мотивації уникнення невдач.
Особливості самореалізації на різних етапах професійного становлення
є процесом, детермінованим інтегральними особистісними особливостями,
зокрема – комунікативними та емоційно-вольовими характеристиками [4].
Серед значної кількості психологічних факторів, які визначають ефективну
діяльність фахівців індустрії моди, є складовими творчого та адаптивного
потенціалу їх особистості, виокремимо здатність до: пристосування до змін
довкілля, оптимізації психічних процесів і станів, стимулювання та реалізація творчого потенціалу особистості, підвищення ефективності власної професійної діяльності, якомога повнішого використання особистісного потенціалу, розвитку соціально-психологічної компетентності.
Цілеспрямована активність фахівців індустрії моди у соціокультурному
плані – це ніщо інше, як творча діяльність. Тому під час розгляду різних психолого-педагогічних напрямів дослідження рекреаційних можливостей індустрії моди у межах соціокультурного підходу значну увагу приділяють саме
процесам творчості й розкриття творчого потенціалу особистості як найважливішої умови її самореалізації.
Для успішної професійної самореалізації такому фахівцю необхідно володіти комплексом професійно-особистісних якостей, що надають йому можливості здійснювати ціннісно-орієнтаційну, комунікативно-організаторську,
інформаційно-освітню, творчо-конструктивну, рекреативно-розважальну, пошуково-дослідницьку функції, а саме: комунікативні та організаторські здібності; здатності до аналітичного, наочно-образного, прогностичного та інтуїтивного мислення, до самоконтролю та саморегуляції почуттів; психічна та емоційна
врівноваженість; творчий підхід до вирішення проблемних ситуацій та схвалення рішень в умовах дефіциту часу й інформації, схильність до імпровізації;
гнучкість реагування на зміну ситуації; оригінальність, винахідливість, різнос163

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ Т. 12. ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ. ВИП. 22

торонність; активність; критичність; здатність брати на себе відповідальність за
результати своєї діяльності; потреба реалізувати свій особистий потенціал; бажання постійного особистісного зростання; прагнення до самопізнання і саморозвитку; допитливість; уміння пристосовуватися до мінливого довкілля тощо.
Важливими у нашому дослідженні є визначення творчого потенціалу
як: фонду, сукупності можливостей реалізації нових напрямів діяльності
суб‟єкта творчості [14]; інтегруючої якості особистості, що характеризує
ступінь її можливостей ставити і вирішувати нові завдання у сфері своєї діяльності, яка має суспільне значення [12], при цьому результати такої діяльності, оцінені залежно від значущості досягнутої новизни, можуть слугувати
показником рівня використання творчого потенціалу фахівця [11].
Отже, на нашу думку, поняття «творчий потенціал професійної самореалізації» можна розглядати у більш широкому аспекті як сукупність знань,
умінь, здібностей і прагнень людини до адаптування актуалізувати . Засновуючись системою творчого потенціалу (В.О. Моляко) [3] нами було виокремлено такі його основні складові у професійній самореалізації саме фахівців
індустрії моди: задатки та схильності, що виявляються у підвищеній чутливості, певній вибірковості, динамічності психічних процесів; інтереси, їх
спрямованість; домінування пізнавальних інтересів; допитливість, прагнення
до створення нового, схильність до вирішення і пошуку проблем; швидкість
у засвоєнні нової інформації; схильність до вироблення еталонів для подальшого відбору; уміння комбінувати, аналогізувати, реконструювати, схильність до зміни варіантів, інтуїтивізм – здібність до над швидких оцінок, рішень, прогнозів; порівняно швидке оволодіння вміннями, навичками, прийомами, технікою праці; здібності до вироблення особистісних стратегій і тактик при вирішенні загальних і спеціальних нових проблем, завдань, пошуках
виходу зі складних, нестандартних, екстремальних ситуацій, а також повноцінне світосприймання та світогляд, мотивацію до самореалізації особистісних якостей (комунікативний, емоційний, пізнавальний, творчий потенціал).
До важливих компонентів творчого потенціалу також відносимо здатність до творчої самореалізації, мотиви та досвід творчої діяльності, які дозволяють виявляти унікальність і неповторність, що є характерним для успішної професійної самореалізації в індустрії моди з її тенденцією до постійних оновлень, змін, трансформацій та інновацій.
Проте реалізація професійних завдань, успішність професійної діяльності фахівців індустрії моди пов‟язані не тільки із достатньою професійною
компетентністю, а й здатністю до адаптації в умовах постійної мінливості,
трансформації, актуальних потребах і вимогах соціального, зокрема професійного середовища. Адаптивністю є спроможність особистості швидко орієнтуватися у мінливих умовах, здатність до гнучкої поведінки у соціальному
середовищі, за необхідності – до внутрішніх змін, як наполегливість у досягненні мети. Тобто акцент робиться на внутрішній процесуальній стороні адаптивності. Поняття адаптації прямо пов‟язано з уявленням про функціональні
резерви, тобто приховані можливості людського організму, що можуть бути
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реалізовані в екстремальних умовах. На більш високих рівнях функціональні
резерви виявляються у зниженні енерговитрат на одиницю роботи, збільшенні інтенсивності та ефективності функціонування різних органів і систем організму. На рівні цілісного організму резерви проявляються у можливості реалізації цілісних реакцій, які забезпечують розширення рухових завдань різної складності та адаптацію до умов професійного середовища [5].
Адаптивність особистості включає компонент гнучкості як важливий
аспект реалізації творчих потенцій. Адаптивна поведінка характеризується
прийняттям рішень, проявом ініціативи і точним визначенням власного майбутнього. Також позитивний зв‟язок адаптивності та творчого потенціалу зумовлений накопиченням резервів, досягненням гармонії рівноваги із середовищем та самим собою, чого можна досягти завдяки адаптаційним процесам
та переходу на якісно новий рівень активності – перетворення. Адаптивність
може становити «когнітивну основу», «рушійну силу» творчого потенціалу,
який з іншого боку надає змогу створювати нешаблонні варіанти вирішення
проблеми, тобто є певним адаптивним потенціалом, ресурсом, що допомагає
краще пристосовуватися до нетипових, нових умов соціального середовища.
Розглядаючи питання про роль творчості в адаптації особистості до постійно
мінливого світу, академіком В.О. Моляко пропонується враховувати "творчоперетворюючу" функцію свідомості, "стратегіальну організацію свідомості,
що дозволяє впорядкувати вміст потоку свідомості, знаходити в хаосі конкретні системи, проектувати їх і будувати, орієнтуючись також на об'єктивні
показники, що задаються усіма тими вимогами, які існують в реальності"
[8, с. 86]. Саме стратегії дозволяють організувати "хаос мислення" і знайти
засоби та шляхи такого впорядкування, яке дозволить вирішити нові задачі,
проаналізувати ситуації та нову інформацію, обираючи орієнтири і творчу
поведінку, завершити творчий процес досягненням рівноваги, гармонізацією.
Професійна самореалізація особистості з актуалізацією її творчого та
адаптивного потенціалів, має ту особливість, що у єдності психічних процесів і станів відображається творче ставлення фахівця до професійної дійсності, в якому виявляються властивості особистості, що мають більш комплексний конкретний характер, ніж функції та аналітично виділені процеси.
Широке трактування смислового поняття «творчий та адаптивний потенціал
професійної самореалізації» полягає у його розгляді як джерела можливостей, ресурсів, засобів, що можуть бути приведені у дію, використані для постанови і вирішення будь-яких творчих задач, створення якісно нового, що
відрізняється неповторністю і унікальністю, а також до адаптування або
створення умов для досягнення певної мети фахівця у його професійній самореалізації, тобто відображає передусім пошуково-перетворювальну сутність і потребу, яка виявляється у пошуково-перетворювальній активності
та реалізується шляхом подолання стереотипів у професійній діяльності,
через порушення одноманітності у взаємодії з професійною дійсністю.
Висновки і подальші перспективи досліджень. Таким чином, творчий та адаптивний потенціал професійної самореалізації розглядаємо як вті165
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лення інтелектуального досвіду в межах можливостей, ресурсів, засобів, що
можуть бути приведені у дію, використані для постанови і вирішення будьяких творчих задач для адаптування або трансформування професійних умов
через порушення одноманітності у взаємодії з професійною дійсністю та подальше формування професійної майстерності і компетентності. Своєчасна
реалізація творчого та адаптивного потенціалів виступає рушійною силою
процесу усвідомлення особистістю власної сутності і виявлення її у професійній діяльності, сприяючи самореалізації. Отже, значне місце у становленні, розвитку та реалізації професійності потрібно надати пошуковоперетворювальній активності у взаємодії з професійною дійсністю, як передумови пристосування особистості до об'єктивних професійних умов, орієнтування в конкретній ситуації, виділення найважливіших для розв‟язання конкретного завдання аспектів, адекватності її реакцій на зовнішні впливи, психічної рівноваги та саморегуляції, здійснення такої обробки інформації, що надає можливості для реалізації потреби у творчому, актуалізованому самовираженні, підвищення ефективності професійної діяльності і взаємодії.
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Kostyuchenko Е. V. CREATIVE AND ADAPTIVE POTENTIAL AS A BASIS OF PROFESSIONAL SELF-REALIZATION OF A SPECIALIST IN THE FASHION INDUSTRY.
In the article the essence of professional self-realization as one of the significant factors of personality, as a holistic and integrated implementation of creative and adaptive potentials, rooted in
problems of adaptation to changing environmental conditions, growth, development, selfimprovement of the person. Analyzed by the concepts of "self-realization", "professional selfrealization", "the creative and adaptive potential of professional self-realization". The place and
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the role of the creative and adaptive capacities justified in professional fulfillment. Special attention is focused on components in the structure of professionalism of the fashion industry, subject
to the General laws of creative development of his personality, among which mental, cognitive,
motivational, personal, creative, resulting in a creative and adaptive content, organization, and
flow of professional fulfillment as a whole. Listed on the interdependence of creative and adaptive potentials in structure of professional self-identity as factors of its effectiveness, timely implementation of which is the driving force of a process of understanding their own personality
essence, potential, resources in accordance with the objective and subjective factors of their identification with new and current forms of professional fulfillment. Justified a special place in the
formation, development and implementation of the professionalism of search and transforming
activity in cooperation with the professional reality, as a prerequisite for the adaptation of the
individual to an objective professional conditions, which is essential for effective professional
self-realization.
Key words: self-actualization, professional fulfillment, potential, creative potential, the adaptive
potential of components of creative and adaptive potentials, the fashion industry, a specialist in
the fashion industry.
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КРИЗИС В ПСИХОЛОГИИ: КОНСТРУКТИВНАЯ РОЛЬ
Мазилов В. А. КРИЗИС В ПСИХОЛОГИИ: КОНСТРУКТИВНАЯ РОЛЬ. Статья
посвящена анализу феномена кризиса в психологии. Периодически появляются новые
публикации на тему кризиса в психологии, что свидетельствует о том, что тема не закрыта
и сохраняет актуальность. В статье обосновывается положение, согласно которому,
существуют психологические причины, заставляющие психологов все новых поколений
говорить о кризисе. Главный тезис настоящей статьи – навязчивое обращение (и возвращения) к теме кризиса есть не что иное как память психологов (для самих себя), что
психология пока что несовершенна, если мерить по Большому счету, считать ее наукой о
человеческой Душе, наукой о наиболее удивительном и совершенном (возвышенном), как
некогда полагал Аристотель. Утверждается, что за дату возникновения кризиса следует
принять 1874 год, т.е. она совпадает с датой возникновения психологии как самостоятельной науки. Выделены и описаны три уровня кризиса.
Ключевые слова: психология, наука, кризис, предмет психологии.
Мазілов В. О. КРИЗА В ПСИХОЛОГІЇ: КОНСТРУКТИВНА РОЛЬ. Стаття присвячена аналізу феномену кризи в психології. Періодично зявляються нові публікації на тему
кризи в психології, що свідчить про те, что тема не закрита і зберігає актуальність.
У статті обґрунтовується положення, відповідно до якого, існують психологічні причини,
які змушують психологів нових поколінь говорити про кризу. Головна теза цієї статті –
нав‟язливе звернення (і повернення) до теми кризи – це не що інше, як пам'ять психологів
(для самих себе), що психологія поки що небездоганна, якщо вимірювати за Великим
рахунком, вважати її наукою про Душу людини, наукою про найбільш дивовижне та
досконале (величне), як колись вважав Арістотель. Стверджується, що за дату виникнення
кризи варто прийняти 1874 рік, тобто вона співпадає з датою виникнення психології як
самостійної науки. Виділені та описані три рівні кризи.
Ключові слова: психологія, наука, криза, предмет психології.
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