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ГЕНЕЗА ТА РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ «ОСОБИСТІСТЬ»  
В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ 
У статті аналізується ґенеза поняття «особистість» та психологічні наративи в 
українській культурі. Стаття -  спроба дати відповідь на питання про подо-
лання негативних наслідків символізації соціальних актів. Останні, у свою 
чергу, набувають репрезентації у дискурсах. Також, показано невизначеність 
поняття «особистість» в українській психології. Доведено, що це поняття має 
бути наповненим, передусім, етико-аксіологічним змістом. Така конкретиза-
ція поняття є актуальною тому, що людина, яка є об’єктом психологічного 
дослідження, має поставати цінністю для психолога. Водночас, показано, що 
психологічні дослідження мають базуватися і на певних етичних принципах, 
базованих на ставленні до людини як до цінності. З’ясовано, що актуалізація 
етико-ціннісного уявлення про особистість сприятиме поглибленню зв’язків 
між різними психологічними напрямками та школами, уможливлюючи об-
мін результатами дослідження, що в перспективі збагачуватиме розуміння 
особистості. 
Ключові слова: особистість, концепт «особистість», наратив, символі-
чність, культура, українська культура, етико-ціннісні уявлення. 
 
Постановка проблеми. 
Нині розвиток поняття «особистість» найтіснішим чином 

пов’язаний із культурою Постмодерну. Гра, роль, ідентичність – це 
концептуальні метафори, які автентично відображають культуру 
Постмодерну. Як ключові слова наукової мови, ці метафори визнача-
ють і трактування дійсності. Згадані метафори мають онтологічні, ак-
сіологічні та етичні конотації. Теорія і практики трансгуманізму узго-
джуються з концептуальними метафорами Постмодерну. Постмодерн 
автентично розкривається через призму феномена трансгуманізму. 
Аналіз феномена уможливлює розуміння найновіших тенденцій на-
шої культури й показує, як ці тенденції позначаються на науковій мо-
ві, а також – як наукова мова легітимує культурні трансформації. По-
няття «ідентичність» невимушено вписалося до нашого політологіч-
ного дискурсу. Як і інші концептуальні метафори – «гра», «роль», – 
поняття «ідентичність» використовуються з довільністю, яка і дивує, і 
жахає водночас. «Гра», «роль», «ідентичність» – це постструктуралі-
стські метафори, які мають використовуватися тільки в рамках, звісно, 
постструктуралістської деконструкції. Одначе, дуже часто ми натрап-
ляємо на ці поняття і тоді, коли провадиться елементарний структур-
ний аналіз. Звісно, ідеться не про приголомшливий ступінь теоретико-
методологічного здичавіння. Аж ніяк. Ідеться про те, що постмодерні-
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стська термінологія, шляхом моделювання мови, остаточно і безпово-
ротно визначила мисленнєві рамки. Поняття і метод – це не лише ін-
струмент, яким володіє дослідник, а й сприйняттєва рамка, яку дослі-
дник приймає до власної свідомості, ставлячи рамки і власному пі-
знанню, і власній самосвідомості. Мова – не лише засіб відображення 
свідомості, а й спосіб конструювання свідомості. Переможна хода 
постмодерністської мови – це і є перемога постмодернізму [3]. 

Феномени трансцендентальної медитації, трансгуманізм (тощо) 
автентично свідчать про трансформацію образу людини в ситуації 
Постмодерну. Людина піддається анігіляції. Ця ситуація актуалізує 
проблему антропологічних досліджень. Постмодерна ситуація ради-
кально вступає в протиріччя з культурними феноменами Модерну – 
єдина нація, єдина мова, єдина громадянська ідентичність тощо. Всі ці 
феномени піддаються анігіляції [4].  

Об’єктом дослідження є ґенеза поняття «особистість». 
Предметом дослідження є розвиток поняття «особистість» і соці-

окультурні фактори, які на нього впливають. 
Мета дослідження – розкриття поняття «особистість» як фено-

мена розвитку наукового знання і відображення соціокультурних про-
цесів. 

 
Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасна наука переживає теоретико-методологічну кризу, 

пов’язану, по-перше, з істотною зміною реальності, а по-друге, з лінг-
вістичним поворотом в гуманітарних науках. Дослідження, шляхом 
використання методів «історії понять», свідчить про актуалізацію ни-
зки нових понять: дискурс, гра, ідентичність. Показано, що класичні 
соціальні науки базуються на концепті «приналежності» (етнічної, ре-
лігійної, мовної, статевої тощо). Натомість, в умовах Постмодерну, 
концепт «приналежності» змінюється концептом «ідентичності». 
Концептам «роль», «гра» й «ідентичність» властива сутнісна довіль-
ність. Кожен з концептів відображає вільну орієнтацію на прийняття 
гри, ролі та ідентичності. Така ситуація Постмодерну знімає традицій-
ні соціальні протиріччя. Однак політика ідентичності опиняється за-
лежною від дискурсивних впливів. Водночас, ідентичності, котрі базо-
вані на ситуативній грі, – нестабільні. Кризові умови неминуче приз-
водитимуть до регресу ідентичностей.  

На особливу увагу заслуговує концепт «плинної ідентичності», що 
був запропонований американським філософом Джудіт Батлер. 
«Плинна ідентичність» є не запереченням, а навпаки – радикальним 
поглибленням концепту ідентичності. Згідно з міркуваннями Батлер, 
ідентифікація суб’єкта відбувається не на есенціальній, а суто ситуати-
вній основі. (Як можна бачити, в логіці Батлер помітним є істотний 
вплив необіхевіористської методології.) Скажімо, Батлер висловлює 
таку максиму: «немає жодної ґендерної ідентичності за межами про-
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явів ґендера», тобто – стать є «позбавленою онтологічного статусу», 
якщо відсутні акти, за посередництва яких вона маніфестує власну ре-
альність [13]. Есенціальний підхід у політиці ідентичності, доводить 
Батлер, призводить до формування квазіесенціальних ідентичностей, 
що примножує культурний нонсенс і дискредитує саму таку політику. 
Суть концепції, яку запропонувала Батлер, полягає у відмові од есен-
ціального підходу; базою для маніфестації ідентичності має стати 
тільки ситуація, яка спричиняє певні прояви статевої поведінки, і саме 
ці прояви далі мають набувати дискурсивного представлення. Цілком 
очевидно, що ситуації завжди змінюються, а отже – змінюється і пове-
дінка. Відповідно, мова про сталі ідентичності втрачає будь-який сенс; 
залишається тільки «калейдоскоп» ситуативної поведінки та самоус-
відомлень суб’єкта в мінливих ситуаціях. Фактично, Батлер провадить 
мову про «безґрунтовність обґрунтування», висуваючи в підсумку 
концепт «квір-ідентичності» (від англ. Queer – дивний, чудний, чуде-
рнацький). Безперечно, філософія Батлер має достеменно постмодер-
ністський характер. Якщо прийняти квір-ідентичність за основу нової 
політики ідентичності, то ймовірним є зняття базових протиріч, які 
породжуються есенціально визначеними ідентичностями, адже будь-
яка ідентичність стає «чудною», плинною і тимчасовою.  

За великим рахунком, входження до культури тимчасових іден-
тичностей є еквівалентним поверненню до поняття «лояльність», за 
посередництва якого медієвісти описують і витлумачують поведінку 
людини Середньовіччя. Та в будь-якому разі, набуде політика іденти-
чності нового теоретичного базису, чи концепція квір-ідентичності так 
і залишиться суто теоретичною вправою, найважливішим чинником 
процесу ідентифікації – етнічної, релігійної, ґендерної тощо – зали-
шається дискурсивний чинник, що є достатньою підставою нагадати 
про визначальну роль культурного виробництва в постмодерну добу.  

Таким чином, проаналізувавши низку постмодерних концептів – 
гра, роль, уявлена спільнота, винайдена традиція, ідентичність – ми 
вправі дійти висновку, що сучасна наука цілком полишила теоретичні 
класичні основи. Та культурна реальність, яку аналізує й витлумачує 
сучасна психологія, має вельми мало спільного з реаліями кінця ХІХ–
початку ХХ століть. Ми ввійшли в добу Постмодерну з її калейдоско-
пічною мінливістю культурних проявів. Тож, і виклики ХХІ століття є 
рація аналізувати, витлумачувати й прогнозувати саме з урахуванням 
ситуації Постмодерну.  

Таким чином, по-перше, поняття «особистість» є історичним. 
Тобто воно виникає на певному етапі культурного розвитку і відобра-
жає відповідні соціокультурні тенденції. По-друге, головні конотації, 
які нині пов’язані з поняттям «особистість», простежуються в греко-
римській культурі, середньовічній і просвітницькій філософії. По-
третє, виникнення поняття «особистість» безпосередньо пов’язане з 
постання психологічного дискурсу. Однак у нім відображено ідеальне 
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уявлення про «особистість» як воно сформувалося у XVIII–ХІХ 
століттях. По-четверте, в психології Ж. Лакана та постмодерній філо-
софії Ж. Дельоза, Ф. Ґваттарі та Ж. Бодріяра спостерігається критика 
традиційних уявлень про особистість, на основі яких формується уяв-
лення про людину в ситуації Постмодерну. 

Становлення концепту «особистість» простежується в античній 
філософії. Зокрема мають місце дві загальні тенденції. Перша, тракту-
вання людини як прояву мікрокосмосу. У працях Платона й Арістоте-
ля конструюються образи ідеальної людини та соціальних відносин. 
База цього ідеального образу – уявлення про Космос, як цілісність, 
якій людина має відповідати і тілесно, і духовно; так само й соціальні 
відносини мають бути організовані за взірцем «вічних ідей». Одначе в 
тій-таки античній думці намічається й друга тенденція трактування 
людини – її протиставлення Природі (остання мислилась як парадиг-
ма). Ця тенденція, у свою чергу, також набуває двоїстості. Перший 
варіант протиставлення Природі – архаїчний концепт Героя (людини, 
котрій властива людська та божественна природа). Концепт Героя 
набуває розвитку в образі Едіпа, пережиті страждання котрого стали 
основою його прозрінь, рівних за масштабом божественним. Ця тен-
денція набула подальшого розвитку в ідеях християнського гности-
цизму. Друга тенденція протиставлення людини Природі – стоїцизм. 
Людина проголошується невіддільною від волі природи. Однак про-
голошується й етичний обов’язок людини слідувати соціальним нор-
мам. Ця тенденція, відображена в працях Аврелія Авґустина, Сенеки й 
Епіктета, набула подальшого розвитку в кальвінізмі й інших проте-
стантських ученнях, а в ХХ столітті – в екзистенціалізмі А. Камю. 

У середньовічній і ренесансній думці, окрім згаданий гностичних 
й етикоригористичних тенденцій, набули розвитку й гуманістичні 
вчення (Т. Мор, Еразм Роттердамський, Ш. Монтень та ін.). Базуючись 
на платонізмі, гуманізм, у той же час, акцентує увагу на інтелектуаль-
них і емоційних складниках людини. У розвиткові останніх гуманізм 
вбачає сенс соціальної організації суспільства. 

Концепт «особистості», як він відображений у науковому психо-
логічному дискурсі, є здобутком просвітницької культури. Просвіт-
ництво повною мірою продовжило гуманістичні традиції ренесансної 
думки. Особливістю Просвітництва, яка й стала основою концепту 
«особистість», є вичленовування людини з усіх соціальних груп – 
визволення людини від обмежень, які накладались приналежністю до 
певної верстви, релігійної чи етнічної групи. Людина проголошувала-
ся «осібною», тобто самодостатньою цінністю. За міркуваннями про-
світників, особистість має мислитись без огляду на будь-які соціальні 
стереотипи. ХІХ і ХХ століття пройшли під впливом просвітницької 
філософії. Розвиток психології – секуляризованого вчення про душу – 
повною мірою відобразив головні ідеї Просвітництва. Концепт особи-
стості пройшов розвиток у рамках психології. Спершу особистість ми-
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слилась вельми абстрактно, як єдність душі та тіла (Р. Декарт). Згодом, 
під впливом механістичної парадигми, людина розглядалась як ме-
ханізм. Цей-таки погляд на особистість повною мірою відобразився в 
концепції паралелізму: емоційні та коґнітивні прояви розглядались як 
наслідок фізіологічних процесів. І тільки фройдизм здійснює 
справжній переворот уявлення про психічне: тілесні прояви та по-
ведінка почали розглядатись як результат коґнітивних стимулів і 
травматичних переживань. 

Гологвна заслуга З. Фройда – створення дослідницького методу. 
Предметом психоаналітичного методу найчастіше є наратив – сно-
видіння, марення, спогад тощо. В сучасній психології дослідження на-
ративів набуває дедалі більшого розвитку. Як конструюються психо-
логічний наративи? В який спосіб вони поширюються, тобто як фор-
мується дискурс!? Як утверджується масове уявлення, за яким певне 
судження є нормативним, тобто вважається очевидним і загальнозро-
зумілим, а інше трактується як маргінальне («божевільне», за 
термінологією М. Фуко)? Ці питання зі сфери дискурс-теорій – 
надзвичайно важливі, оскільки відповідь на них сприяє пізнанню 
ціннісних пріоритетів і смислів, які панують у суспільстві. А у нашому 
випадку, допомагають ліпше зрозуміти поняття «особистість».  

Згідно з методологічними принципами дискурс-теорій, цінності 
та ціннісні орієнтації, символи та смисли, які формують саму онто-
логію культури, а отже й мотиви та практики – це представлені в 
наративах і поширені у вигляді дискурсів конструкти. Тож, як засто-
сування дискурс-теорій і методів дискурс-аналізу впливає на пі-
знання психологічних феноменів, пов’язаних з історичною 
пам’яттю? Ці питання становлять безперечний інтерес для теорії та 
історії психологічної науки.  

Уже сама постановка питання про існування «історичної пам’яті» 
є симптоматичною. Бо що ми прочитуємо в цім понятті? – є історія і є 
пам’ятання історії. А це означає, що історія і пам'ять – далеко не тото-
жні феномени. Вже в цім понятті пам’ять проступає своєрідним засо-
бом унаочнення, актуалізації історії, переведення її на рівень свідомо-
сті: завдяки пам’яті історія стає складником ідентичності особи. Від-
повідним чином до снаги простежити й зворотний взаємозв’язок: не-
пам’ятання – спосіб маргіналізації історії, її витіснення на периферію 
культури, витіснення зі свідомості, а отже й постання іншої ідентично-
сті. Відтак: пам'ять є чинником конструювання ідентичності (зокрема і 
психологічної), а отже й чинником конструювання психологічної сві-
домості, котра й визначає здатності людини до, наприклад, психологі-
чної діяльності (чи бездіяльності). Конструюючи історичну пам'ять, 
ми в такий спосіб конструюємо суб’єкта діяльності. Цілком зрозуміло, 
що в цім сенсі історична пам'ять є одним із найважливіших чинників 
формування людини-діяльнісної.  



Актуальні проблеми психології…, том 7, випуск 49 

104 
 

Отже, ми маємо два основних поняття-феномени – історія та па-
м'ять. І тут потрібно розуміти, що обидва ці феномени – це не чисті 
феномени. Тобто й історія, й пам'ять – це явлення, за якими присутня 
інша реальність. Відтак, наше завдання – проникнути за ці явлення й 
виокремити структури, складники та механізми функціонування. Зад-
ля цього ми міркуватимемо в рамках парадигми структуралізму. А це 
означає, що до певного моменту ігноруватимемо чинник свідомості 
як творчої інстанції, а розглядатимемо свідомість як інстанцію, що 
лише відтворює ситуацію, є частиною ситуації, не піддає її сумніву. 
Треба одразу сказати, що, як на наш погляд, такий структуралістський 
підхід має обмежену евристичність. Однак, наразі є рація залишатись 
у рамках його методологічної умовності.  

За будь-якою історією є певна подія. (Питання про те, чи наспра-
вді певна подія мала місце – залишимо за дужками.) Але подія як така 
– це не історія. Умовно кажучи, подія – це фабула, потрібна для роз-
витку розповіді (наративу). Подія (справжня чи вигадана, цілком ви-
гадана чи вигадана лише частково) – це тема для розповіді. Саме з ро-
зповіді й розпочинається історія. Історія – це розказана подія. Утім, не 
всяка розказана подія є історією. Про одну й ту саму подію можна роз-
повісти по-різному: різні ракурси, різні погляди та критерії, зрештою 
– різні уміння розповісти цікаво. І коли ми мовимо про історію, то ма-
ємо на увазі не розмаїття розповідей (скажімо, пригадувань події), а 
одну єдину розповідь – розповідь канонічну. Саме ця канонічна роз-
повідь і є власне історією в тім сенсі, який ми вкладаємо в поняття «іс-
торія», коли згадуємо про підручник, колективну працю науковців, 
будь-яку офіційну трактовку події (тощо).  

Як із розмаїття розповідей виокремлюється розповідь канонічна? 
Як одна із розповідей набуває статусу канонічної? Хто, за якими кри-
теріями і в який спосіб перетворює одну із розповідей на розповідь 
єдино прийнятну – справжню, істинну, правдиву – а всі інші – прого-
лошує апокрифічними, брехливими, суб’єктивними, не підтвердже-
ними фактами, інспірованими ворогами (і т. ін.)? І тут ми вступаємо 
до царини вироблення історії й утвердження історичної свідомості.  

Отже, ми маємо такі основні складники: 1) подія (справжня або ж 
уявна), 2) розповіді про подію (як «розповіді про подію» варто розгля-
дати й таке поняття як «факти» – це можуть бути як свідчення, доку-
менти, так і матеріальні рештки), 3) вибір і канонізація однієї з розпо-
відей, 4) відкидання альтернативних (іноді – конкурентних) розпові-
дей про подію, 5) поширення за посередництва засобів комунікації 
(освіта, мистецтво, ритуали тощо) канонічної історії, 6) утвердження в 
такий спосіб історичної свідомості як елементу ідентичності. Оскільки 
подія може бути як справжньою, так і уявною (вигаданою), то значу-
щість події як такої не варто переоцінювати. Подія – це завше минуле. 
І в цім сенсі подія – це річ, яка і для історика і для особи, котра засво-
ює історію, – завше в минулому, а отже фактично не існує.  
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Є рація зіставити становлення історичної свідомості та психологі-
чних механізмів. Такому соціально-історичному феномену як подія ві-
дповідатиме такий психологічний феномен як досвід; розповіді – при-
гадування; вибору розповіді, як відповідної ціннісними критеріям, – 
соціальна й особистісна рефлексія; відтворенню усталеного канону іс-
торії – особистісна (вона ж – соціальна) картина світу; історичній сві-
домості – соціально-політична ідентичність.  

Завваження психологічних механізмів, котрі уможливлюють ста-
новлення історичної свідомості, підводить нас до виокремлення суто 
соціальних і дискурсивних механізмів становлення тієї-таки історич-
ної свідомості. Тобто, саме завдяки психології ми отримуємо можли-
вість перейти від структуралістських міркувань до міркувань постстру-
ктуралістських.  

У теорії З. Фройда поняття «пам’ять» відіграє надзвичайно важ-
ливу роль. Завдяки функції пам’ятання-забування людина або актуа-
лізує травматичний досвід, або блокує його. Зазначимо також, що тра-
вматичний характер історичної пам’яті відзначає й Т. Адорно: «про-
робка минулого» таїться у собі небезпеку «ресентимента» [1]. Травма-
тичний досвід – це переживання нереалізованості актуальної потреби. 
Тож, у феноменології історичної пам'яті простежуються захисні меха-
нізми, які виокремив З. Фройд. Цілісно вони проявляються в колоніа-
льному дискурсі. Не вельми й складно віднайти в українській «котля-
ревщині», як називає таку літературу Т. Гундорова [7].  

Звернімося до ще одного питання зі сфери психологічного дис-
курс-аналізу. Дослідник Л. Фішман ставить питання про особливості 
світосприйняття з «позиції периферійної імперії». Одне слово, його 
цікавить питання про дискурс-конструкцію відношення «Ми – Світ» з 
маргінальної позиції. За цією конструкцією простежується традиційне 
протиставлення «Ми – Інші». Відмінність лише в тім, що рефлексив-
ний процес наразі розгортається в умовах, коли «Світ» (себто – «Ін-
ші») – це «цивілізований світ», а «Ми» – його периферія. Л. Фішман 
пише: є рація «припустити, що перебування на периферії світосисте-
ми породжує в суб’єктів, які рефлектують над долею країни, відчуття, 
що процеси навколо відбуваються якимось таємничим чином, вони не 
виходять із внутрішніх потреб суспільства, а визначаються якимись 
іншими силами, ззовні. На індивідуальному рівні – це відчуття того, 
що ти "не господар власного життя", а на рівні країни – "ми не визна-
чаємо власну історію". Умовно це можна назвати переживанням "не-
повної суб'єктності". З цієї екзистенціальної ситуації випливає специ-
фіка вітчизняних політичних дискурсів, яким практично завжди мо-
жна знайти аналоги на Заході, але які від них відрізняються настільки 
ж, наскільки західні економічні та політичні інститути і практики від-
різняються від вітчизняних» [11, с. 213]. 

Метод психологічної деконструкції може мати щонайширше за-
стосування. Як приклад такої спроби деконструкції наведемо мірку-
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вання українського дослідника В. Бушанського щодо феномена мані-
пуляції свідомістю. Із усією очевидністю, зазначає дослідник, постає 
така структура маніпуляції свідомістю: 1) мета – результат, який мож-
на досягнути лише завдяки активності мас, 2) фрустрування майбутніх 
учасників соціальної активності, 3) провокація – спосіб актуалізації 
активності шляхом створення ситуації з вимушеним вибором, 
4) заміщення Я – створення нової соціальнї ідентичності. «Парадок-
сально, але маніпуляція свідомістю пробуджує в людях здатність на 
моральний учинок. Дає їй можливість трансформувати власний страх 
у героїзм, а злостивість у жертовність. Інша річ, що героїзм і жертов-
ність – моральність і краса вчинку – так і залишаться єдиними її, суто 
індивідуальними здобутками. Бо на політичній шахівниці маніпульо-
вана людина – лише пішак» [5, с. 86].  

До цього таки методу (в рамках використання лаканівської пара-
дигми) вдаються українські дослідники О. Шевченко й А. Маклаков: 
монографія «Непристойна насолода: досвід радикального мислення». 
Зокрема в книзі ключовим є поняття «нарцисизм»; становлять інтерес 
й інші публікації О. Шевченка, присвячені цьому питанню [12]. Але 
якщо психологи, приміром, Ж. Піаже, розглядають нарцисизм як пев-
ну об’єктивну стадію особистісного розвитку дитини, «зависання» на 
якій зумовлює психічне відхилення, то постмодерністи – Бодрійяр, 
Жижек, зокрема й автори згаданої праці, трактують його як «соціаль-
ну технологію продукування жадання» [9, с. 10]. Головна мета цього 
продукування полягає у спрямуванні соціальної активності людини на 
споживання й опанування статусних фетишів. Як зазначають автори 
книги, є слушність у погляді, що саме соціальний нарцисизм визначив 
таку карколомну експансію європейської цивілізації.  

Автори розкривають модель нарцисичної активності в низці 
«концептів». Передусім це поняття, яке характеризує рефлексивне 
переживання нарицисичної свідомості. У російському тексті книги це 
переживання позначається поняттям «нехватка», яке можна перекра-
сти як «брак». Рефлексивне переживання «браку» (певної незадово-
леності) неминуче породжує, як показують автори, «нарцисичну пот-
ребу». А та, з огляду на акцентуйованість особистості, постає «надмір-
ною мотивацією». Зокрема, автори пишуть: «Нарцисична потреба 
проявляється в багатьох формах: то як ненаситна жага вшанування з 
боку оточення, то як садизм, то як мазохізм, то як одержимість спожи-
ванням або ж безмежна зажерливість. Нарцисична потреба не власти-
ва традиційному суб’єкту. Вона – характерна риса і визначальна озна-
ка нарцисично зміненого суб’єкта» [9, с. 12].  

Автори зазначають, що нарцисична потреба у самозвеличенні 
неминуче зумовлює викривлення спілкування. Так виникає «техноло-
гія перетворення іншої людини або у піднесений об’єкт – з отриман-
ням (…) прибавочної насолоди, або ж у занижений об’єкт – з отри-
манням непристойної насолоди» [9, с. 11]. Аналізуючи концепцію 
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О. Шевченака й А. Маклакова, В. Бушанський пише: «Прибавочна на-
солода породжує культ поклоніння символам-фетишам, оволодіння 
якими підносить людину над сіромою. Коли ж символами-фетишами 
оволодіти не вдається, то сам нарцисичний суб’єкт перетворюється на 
занижений об’єкт, приміром, опиняється серед фанів поп-зірок, або 
переживає напади чиношанування. Суть проте в тім, що нарцисичний 
суб’єкт завше перебуває в подвійній позиції: він і володар символічних 
відзнак, і – ніщо» [6, с. 148].  

Ми ставили питання: чи можуть бути подолані негативні прояви 
символічності? Реалістична відповідь – ні. Відповідь оптимістична – 
можливо. Але для цього потрібні заходи з розвитку психологічної 
освіти.  

Висновки. Розвиток української психології – виникнення різних 
напрямків і шкіл – зумовлює певну втрату поняттям «особистість» йо-
го конкретності. Відповідно спостерігається певна невизначеність по-
няття. Ця ситуація актуалізує проблему актуалізації онтологічного 
статусу поняття «особистість». Це поняття має наповнитись, переду-
сім, етико-аксіологічним змістом. Така конкретизація поняття є акту-
альною тому, що людина, яка є об’єктом психологічного дослідження 
має поставати цінністю для психолога. Водночас психологічні дослі-
дження мають базуватися і на певних етичних принципах, базованих 
на ставленні до людини як до цінності. Актуалізація етико-ціннісного 
уявлення про особистість сприятиме поглибленню зв’язків між різни-
ми психологічними напрямками та школами, уможливлюючи обмін 
результатами дослідження, що в перспективі збагачуватиме розумін-
ня особистості.  

Актуальні проблеми на найближчу перспективу: провід-
ним теоретико-методологічним підходом дослідження «особистості» в 
українській психології стала психологія діяльності. Згідно з останньою 
«особистість» – це соціальний феномен. Особистість як пасивно відо-
бражає соціальні впливи, так і активно на них реагує, впливаючи та-
ким чином і на сам соціум. Психологія діяльності повною мірою ввіб-
рала комплекс етико-естетичних уявлень про особистість. Відповідно 
вона акцентує увагу на «особистості», котра є активною й потребує де-
тального розгляду, це і буде проблематикою дослідження на найбли-
жчу перспективу. 

 
Список використаних джерел 

1. Адорно Т. Что значит «проработка прошлого» / Т. Адорно ; Пер. с немецкого 
// Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. — 2005. 

2. Абрамова Н.Т. Мозаичный объект: поиски оснований единства // Вопр. фило-
софии. – № 2. – 1986. – С. 102–112. 

3. Бушанський В. В. Поняття «гра», «роль» та «ідентичність» у сучасній етнопо-
літології // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціа-
льно-політичних дисциплін. Випуск 23. 2018. С. 3–15.  



Актуальні проблеми психології…, том 7, випуск 49 

108 
 

4. Бушанський В. В. Концептуальні метафори і трансгуманізм // Наукові записки 
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН 
України. 2017 / 5–6 (91–92). С. 125–137.  

5. Бушанський В. В. Маніпуляція свідомістю : від фрустрації до нової ідентичнос-
ті [Текст] / В. В. Бушанський // Наукові записки Інституту політичних і етно-
національних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2011 / 5 (55). — С. 
74–86. 

6. Вальцер Х. История, память и современность прошлого. Память как арена по-
литической борьбы / Х. Вальцер // Неприкосновенный запас. Дебаты о поли-
тике и культуре. — 2005. — № 2 (40-41). — [Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/vel3.html  

7. Гундорова Т. Кітч і література. Травестії [Текст] / Т. Гундорова. — К. : Факт, 
2008. — 284 с. 

8. Костюк Г.С. Развитие и воспитание // Общие основы педагогики. — М.: Про-
свещение, 1967. – С. 139-197. 

9. Маклаков А., Шевченко А. Непристойное наслаждение: опыт радикальной 
мысли [Текст] / А. Маклаков та ін. — К. : СПД Моляр С. В., 2010. — 412 с. 

10. Моль А. Социодинамика культуры. – М.: Прогресс, 1973. – 406 с. 
11. Фишман Л. Г. Политические дискурсы «периферийной империи» [Текст] / Л. 

Г. Фишман // Политэкс. — 2006. — № 3. — С. 213–218. 
12. Шевченко О. «Кінічна свідомість» у сучасній Україні як форма відновлення 

втрачених суспільних цінностей [Текст] / О. Шевченко // Наукові записки Ін-
ституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН Украї-
ни. — 2011. — № 5 (55). — С. 116–128. 

13. Butler J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: 
Routledge, 1990. 272 p. 

 
Spysok vykorystanykh dzherel 

1. Adorno T. Chto znachyt «prorabotka proshlogo» / T. Adorno ; Per. s nemeckogo // 
Neprykosnovennыj zapas. Debatы o polytyke y kul'ture. — 2005. 

2. Abramova N.T. Mozaychnыj obъekt: poysky osnovanyj edynstva // Vopr. fylosofyy. 
– № 2. – 1986. – S. 102–112. 

3. Bushans'kyj V. V. Ponjattja «gra», «rol'» ta «identychnist'» u suchasnij 
etnopolitologii' // Naukovyj chasopys Nacional'nogo pedagogichnogo universytetu 
imeni M. P. Dragomanova. Serija 22. Politychni nauky ta metodyka vykladannja 
social'no-politychnyh dyscyplin. Vypusk 23. 2018. S. 3–15.  

4. Bushans'kyj V. V. Konceptual'ni metafory i transgumanizm // Naukovi zapysky 
Instytutu politychnyh i etnonacional'nyh doslidzhen' im. I. F. Kurasa NAN Ukrai'ny. 
2017 / 5–6 (91–92). S. 125–137.  

5. Bushans'kyj V. V. Manipuljacija svidomistju : vid frustracii' do novoi' identychnosti 
[Tekst] / V. V. Bushans'kyj // Naukovi zapysky Instytutu politychnyh i 
etnonacional'nyh doslidzhen' im. I. F. Kurasa NAN Ukrai'ny. — 2011 / 5 (55). — S. 
74–86. 

6. Val'cer H. Ystoryja, pamjat' y sovremennost' proshlogo. Pamjat' kak arena polyty-
cheskoj bor'bы / H. Val'cer // Neprykosnovennыj zapas. Debatы o polytyke y 
kul'ture. — 2005. — № 2 (40-41). — [Эlektronnыj resurs]. — Rezhym dostupa: 
http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/vel3.html  

7. Gundorova T. Kitch i literatura. Travestii' [Tekst] / T. Gundorova. — K. : Fakt, 2008. 
— 284 s. 

8. Kostjuk G.S. Razvytye y vospytanye // Obshhye osnovы pedagogyky. — M.: 
Prosveshhenye, 1967. – S. 139-197. 



Турбан В.В. 

109 
 

9. Maklakov A., Shevchenko A. Neprystojnoe naslazhdenye: opыt radykal'noj mыsly 
[Tekst] / A. Maklakov ta in. — K. : SPD Moljar S. V., 2010. — 412 s. 

10. Mol' A. Socyodynamyka kul'turы. – M.: Progress, 1973. – 406 s. 
11. Fyshman L. G. Polytycheskye dyskursы «peryferyjnoj ymperyy» [Tekst] / L. G. 

Fyshman // Polytэks. — 2006. — № 3. — S. 213–218. 
12. Shevchenko O. «Kinichna svidomist'» u suchasnij Ukrai'ni jak forma vidnovlennja 

vtrachenyh suspil'nyh cinnostej [Tekst] / O. Shevchenko // Naukovi zapysky 
Instytutu politychnyh i etnonacional'nyh doslidzhen' im. I. F. Kurasa NAN Ukrai'ny. 
— 2011. — № 5 (55). — S. 116–128. 

13. Butler J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: 
Routledge, 1990. 272 p. 

 
Turban V.V. 
THE GENESIS AND DEVELOPMENT OF THE CONCEPT  
OF "PERSONALITY" IN UKRAINIAN CULTURE 

The article analyzes the genesis of the concept of "personality" and psychological 
narratives in Ukrainian culture. The article is an attempt to answer how overcome nega-
tive consequences of the symbolization of social acts. The latter, in turn, acquire repre-
sentations in discourses. The article also shows that the concept of "personality" is uncer-
tain in the modern Ukrainian psychology, but this concept should be filled, first of all, 
with ethical and axiological content. The concept should be elaborated in more fine de-
tails because a person, who is an object in psychological examination, should be of value 
for the psychologist. At the same time, the article shows that psychological research 
should be based on certain ethical principles based on an attitude to a person as a value. 
The stress on ethical and value ideas about personality will help to make stronger links 
between different psychological areas and schools, allowing exchanges of research re-
sults, which in the long run will enrich the understanding of personality. 

Keywords: personality, concept of "personality", narrative, symbolism, culture, 
Ukrainian culture, ethical and value ideas. 

 
Турбан В.В. 
ГЕНЕЗА ТА РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ «ОСОБИСТІСТЬ»  
В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ 

В статье анализируется генезис понятия «личность» и психологические нар-
ративы в украинской культуре. Статья - попытка дать ответ на вопрос о преодоле-
нии негативных последствий символизации социальных актов. Последние, в свою 
очередь, приобретают репрезентации в дискурсах. Также, показано неопределен-
ность понятия «личность» в украинском психологии. Доказано, что это понятие 
должно быть наполненно, прежде всего, этико-аксиологическим содержанием. 
Такая конкретизация понятия актуальна потому, что человек, который является 
объектом психологического исследования, должен быть ценностью для психолога. 
В то же время, показано, что психологические исследования должны базироваться 
и на определенных этических принципах, основанных на отношении к человеку 
как к ценности. Выяснено, что актуализация этико-ценностного представления о 
личности будет способствовать укриплению связей между различными психоло-
гическими направлениями и школами, в перспективе обогащая понимание лич-
ности. 

Ключевые слова: личность, концепт «личность», нарратив, символич-
ность, культура, украинская культура, этико-ценностные представления. 


