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У статті представлено розуміння авторів специфіки феномену цілісності 

особистості в контексті методології екзистенційної філософії та 
гуманістичного підходу. Описано місце екзистенційного аналізу в 
гуманістичній парадигмі психології, основні поняття підходу, типологію 
проявів особистісної цілісності людського індивіда, динаміку розвитку 
особистості та соціальні особливості контексту полікультурного суспільства, в 
якому відбувається особистісне становлення цілісної особистості сучасної 
людини. Також у статті обговорюються результати розробки авторами 
методичного інструментарію дослідження цілісної особистості, дані 
здійсненого пілотажного дослідження, в якому засобами статистичного 
аналізу вивчався потенціал окремих інструментів виміру характеристик 
цілісної особистості, вирішувались завдання україномовної адаптації обраних 
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методик та створення інструменту скрінінгової діагностики на основі 
компресії доступних засобів психодіагностики,  шляхом їх стандартизаціїі, 
перевірки, валідності та репрезентативності. 

Ключові слова: розвиток, цілісна особистість, екзистенція, екзистенційна 
психологія, екзистенційний аналіз, логотерапія, психологічне благополуччя. 

 
Вступ. Ситуацію соціального розвитку сучасного суспільства можна 

охарактеризувати як період постійних змін. Зміни відбуваються як на 
загальносвітовому рівні, так і на рівні української держави. Стрімкі зміни 
соціального  устрою, які відбулись з початку століття, знайшли своє 
відображення у світогляді та особливостях організації життя населення 
України. Дмнамічність цих процесів призвела до появи у громадян нашої 
країни характерних рис різних суспільних устроїв. Процес трансформації 
суспільної свідомості активно продовжується і в актуальному форматі 
існування українського суспільства. Така соціальна ситуація існування людини 
потребує концептуалізації зазначених процесуально-динамічних 
особливостей її буття, розробки відповідної методології наукового аналізу та 
ефективних методичних інструментів оцінки і підтримання її психологічного 
здоров’я, особистісної цілісності, особливостей самореалізації та подальшого 
розвитку людини за таких умов. Приоритетним для нас виступає питання 
особливостей становлення цілісності особистості молодої людини в сучасних 
умовах суспільного життя.  

Метою статті є обговорення методологічних підходів до розуміння 
цілісності особистісті в гуманітарній науці, постановка та розв’язання  
проблем пошуку критеріїв і методичних інструментів діагностики 
особливостей її становлення в сучасних умовах.  

З античних часів поняття цілісності розумілась в науці математично як 
сума частин і активно використовувалось для аналізу матеріальних об’єктів. З 
появою системного підходу, «ідеологія» якого вбирає в себе уявлення про 
відносини «ціле-частини», а у прикладанні до живих систем фіксує 
організований порядок зв’язку між елементами системи на основі функцій 
таких елементів у забезпеченні життєдіяльності організму (тобто саме 
своєрідність функцій обумовлює структуру організму як цілого), стало 
можливим розуміння поняття «цілісність» з позиції його структурно-
функціонального аналізу. Відтак цілісність стає характеристикою систем 
сущого, пов’язаною із збереженням єдності його елементів як у 
предметному, так і у процесуальному плані, а вимога йти у процесі пізнання 
системи від цілого до його частин стає методологічним принципом аналізу 
системних об’єктів.  Відповідно до такого підходу у трактуванні цілісності є 
сенс виділяти щонайменше дві сторони: структурну і функціональну, а цілісна 
робота психіки стає властивістю, що обумовлена співдією всіх її частин тій 
частині (підсистемі, елементу), яка в певній діяльнісній ситуації є «ударною 
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силою» у розв’язанні  конкретної задачі (пізнавальної, оціночної, художньо-
творчої, комунікативної …) [2].  

Дослідження найвищих форм цілісності культурних або духовних об’єктів 
(психіки, особистості, феноменів мистецтва, економіки або політики) виявляє 
їх специфіку, відмінну від цілісності матеріальних та живих систем. Основна 
особливість тут пов’язана з історичними умовами появи і розвитку цих 
систем, збільшенням завдяки наростаючому потенціалу історичних умов 
ступінів свободи їх функціонування, що дозволяє ставити питання про 
«хроноструктуру» та векторність існування духовних об’єктів. За словами 
М.С. Когана, сучасна теорія систем передбачає відносно таких об’єктів 
уявлення про цілісність як характеристику найважливішої властивості 
системи, яка при найвищих рівнях складності та жорсткості структурного 
поділу зберігає такий цупкий зв'язок своїх підсистем та елементів всередині 
останніх, який міцніше, ніж їх зв’язки із зовнішнім середовищем, що й 
забезпечує системі можливість самозбереження, самовдосконалення, 
саморозвитку при незмінній якісній визначеності. На цьому рівні організації 
специфіка структурної сторони цілісності може бути розкрита при зверненні 
до змісту поняття «доцільність», Доцільність являє собою цільову 
обумовленість цілісності, відповідність її структури тій меті, яка їй притаманна 
об'єктивно і в певній мірі опосередкована суб'єктивно. Своєрідність 
функціональної сторони цілісності сконцентрована у понятті 
«цілеспрямованість», яке об’єднує активність носія в єдиному процесі, 
орієнтовному на досягнення певної мети. Зрозуміло, що таке розведення  є 
виключно інструментальним, яке диктується необхідністю раціонального 
осягнення поняття цілісності особистості як соціальної системи людської 
психіки, що виступає предметом  аналізу цієї статті. 

Особистість - це соціальна форма існування людської психіки, яка 
забезпечує продуктивне функціонування та розвиток людини і суспільства як 
рівноцінних суб’єктів соціальної життєдіяльності. З‘ясування  змістовного 
наповненя такої форми як цілісності доцільно здійснювати з опорою на  
потенціали філософського-методологічного та теоретико-психологічного 
знання, пов’язаного з  аналізом сутності людини як суспільної істоти. 

Продуктивним джерелом такого знання вбачається гуманістична 
парадигма, що сформувалась в гуманітарній науці в 50-х роках ХХ ст. У цій 
парадигмі рушійний центр особистості знаходиться не в несвідомих мотивах, 
і не в стимулах довкілля, а в цілісності людської істоти і її здатності до 
здійснення вільного вибору. Основними представниками напрямку виступють 
Г. Олпорта, А. Маслоу, Р. Мея, Е. Фромма, К. Роджерса, Д. Леонтьєва та інших. 
Частиною гуманістичної парадигми є екзистенційна психологія, яка  багато в 
чому грунтується на ідеях екзистенціальної філософії, виведених 
С. К'єркегором, М. Хайдеггером, Е. Гуссерлем, К. Ясперсом, Ж.-П. Сартром, 
М. Бубером та іншими. Особливе місце серед таких концепцій займають ідеї  
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Київської філософсько-антропологічної школи, які визначаємо світоглядно-
філософською основою нашого  дослідження. 

Першоосновою Київської антропологічної школи філософії, що бере свій 
початок з 70 років ХХ ст., є гуманізм та людиноцентризм. Тому  в центрі уваги 
її представників на чолі з В.І. Шинкаруком - засновником цієї школи, 
виявляється не просто людина, а її буття, розвиток, смертність та безсмертя, 
процес взаєморозвитку людини і світу людини: «світ людини» виявляється 
невіддільним від її самої, а творчість особистості - від пізнання світу в його 
сутності, що й визначає суть духовно-практичного освоєння та творення 
дійсності людиною [10, с. 630]. 

З першого дня буття життя людини є її існуванням у світі соціального 
людського буття, визначальними для якого є його духовні, соціокультурні, а 
не матеріально-природні основи. Це олюднений світ, перетворений і даний в 
його людських значеннях, що відкриваються кожному через мову, знання, 
науку. Світ людського буття простягається в просторі й часі, межі яких 
задаються культурним освоєнням. 

Визначальною особливістю людського буття є його екзистенційна суть. 
Термін "екзистенція" означає процеси порушення сталості, виходу "за межі" 
буденного життя. Екзистенція (від лат. existo – існую) – специфічно людське 
існування у світі,  що постійно завдяки механізму свідомості трансцендентує 
(переводить себе) з наявного буття в істинно суще через самоусвідомлення 
свого існування. Той факт, що людина відокремлює себе від своєї 
життєдіяльності і робить останню предметом своєї свідомості, волі, означає, 
що людина екзистенційно вільна. Таким чином, істотною ознакою існування 
людини є свобода, яка виявляється в можливості особистості 
відокремлювати наявне буття від того, що було, і переводити його у те, що 
має бути, в її бажанні переходу (трансцендентування). (Зазначимо, що те, 
яким має бути це істинно суще буття, - це особливе питання сенсу існування 
кожної людини.) Те, що свобода екзистенцій виявляється і реалізується в 
трансценденціях людини, вказує на духовний характер специфіки людського 
існування, на противагу існуванню матеріальних, природних речей і явищ. А 
сама духовність є унікальною ознакою людини.  

  Для людського буття особливу важливість становить час. Поза часом є 
не людське буття, а суще, яке визначається у філософських категоріях: 
"матерія", "рух", "простір", "час" і т. ін. Людина, на відміну від тварин, 
відокремлює себе від своєї життєдіяльності й робить останню предметом 
своєї свідомості. Це здійснюється завдяки її здатності до самоусвідомлення 
свого реального буття «тепер і тут». Прожите життя не йде від людини в 
небуття – воно завжди з нею у вигляді її досвіду і переживань. З позицій 
теперішнього й минулого проектується і буття в майбутньому, яке також 
постає в різних можливостях – предметах людських сподівань, очікувань, 
надій, мрій, заради яких вона діє. 
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  Людина за своєю суттю – діяльно-творча істота, власне людським 
буттям якої є її самодіяльність.  Створюючи та вдосконалюючи умови свого 
буття, людина разом з тим творить і перетворює саму себе. Саме тому її 
життя за своєю сутністю є творчістю і, отже, її «твором». Міра реалізації цієї 
сутності в реальному житті людини залежить від суспільних умов, ступеня 
історичного розвитку суспільства. Завдяки такому розвитку в людському 
способі буття відбувся кординальний зсув його головних орієнтирів зі сфери 
безпосереднього споживання (задоволення фізичних потреб) у сферу 
діяльності, самозадоволення цією діяльністю, самоствердження в ній людини, 
і через неї своєї волі. 

Цілепокладальний характер людської життєдіяльності відображає 
світоглядна категорія «сенс (смисл) людського буття», Поняття "смисл буття" 
генетично пов’язане з концевістю людського життя, з проблемою смерті і 
безсмертя. Воно засвідчує опосередкованість цілями суспільної практики 
значень і цінностей предметів духовної і матеріальної культури. Науково-
філософський світогляд розглядає конечність індивідуального людського 
життя як момент нескінечності, набуття людиною безсмертя через 
самовтілення в результатах суспільно-продуктивної діяльності, які стають 
елементами культури як суспільно-родового витвору.  

Основним питанням смислу буття людини є питання про відповідність її  
існування сутності (наскільки життя людини, тобто конкретні суспільно 
зумовлені форми і способи її життєдіяльності, виражають її сутність). Сутність 
не дана людині біологічно, вона, є продуктом її історичного становлення як 
суспільної істоти, яка власною діяльністю створює умови існування, 
перетворюючи речі й явища природи на предмети своїх потреб. Смисл буття 
людини розуміється як творча самореалізація особистості в діяльності, 
адекватній її здібностям і суспільним та індивідуальним запитам, що стає 
можливим лише при певному рівні розвитку її соціальної, особистісної та 
професійної компетентності. Для розвиненої особи вищими цінностями 
життя, що визначають його смисл, виступають також предмети її суспільних 
почуттів: громадянських, патріотичних, моральних, естетичних [10, с. 634] 

Філософсько-антропологічне розуміння природи особистості та її 
розвитку логічно доповнити напрацюваннями школи екзистенційної 
психології та психотерапії, які сьогодні набувають все більше поширення в 
Україні. До основних напрямів екзистенціальної психології відносяться 
екзистенціальний аналіз Л. Бінсвангера, dasein-аналіз М. Босса, логотерапія В. 
Франкла, екзистенційний аналіз А. Ленгле і екзистенціальне консультування             
(І. Ялом, Р. Мей, Д. Бьюдженталь).  

На методологічному, «ідейному» рівні екзистенційна психологія близька 
до екзистенціальної філософії. З точки зору екзистенційної психології, людина 
переживає "становлення" в діалозі зі світом, у взаємодії з тими проблемами, 
які ставить перед нею життя. [6, c. 223] За словами Ж.-П. Сартра, "існування 
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передує екзистенції", тобто, людина виявляє свою сутність у процесі 
здійснення вибору, прийняття рішень і формування відповідальності, 
здатності відповідати на виклики умов існування. [14, c. 290] Основну роль у 
цьому процесі відіграє її персональна частина (так звана, Person), яка 
позначає спосіб людини поводитися із зовнішніми подіями і внутрішніми 
переживаннями усвідомлено, займаючи позицію, узгоджену з власними 
духовними цінностями і установками.  

Екзистенційний підхід приділяє особливу увагу частці вільного в людині, 
тій частині, яка володіє свободою вибору при будь-яких життєвих обставинах. 
І це відрізняє її від гуманістичної психології, для якої діалог людини зі світом 
менш важливий, а основний фокус аналізу спрямований на процеси 
розгортання сутності людини, її внутрішній потенціал. Поняття екзистенції, 
введене С. К'єркегором, означає усвідомлення буття людини у світі. За 
рахунок «екзистенціального вибору» людини відбувається її перехід від 
споглядально-чуттєвого буття до унікального переживання власної сутності. 
[13, c. 303].  

Основна увага в теоретичних концепціях персоналістичного напряму 
екзистенціальної психології приділяється тому, як відбувається актуалізація 
особистості та її набуття здібності проживати екзистенцію. Суб'єкт - об'єктне 
розділення тут покладається початковою даністю. Найбільший внесок у 
розвиток персоналістичного направлення в екзистенційній психології внесла 
«третя віденська школа психотерапії». Її засовник В. Франкл, створив модель 
людини, в якій вертикаль духовного, особистісного виміру - «вільного в 
людині», власне людського в людині - протиставлена психофізичному, 
детермінованому тілесною конституцією, сімейним вихованням і соціальним 
научінням. [9, c. 120].  Учень В. Франкла - А. Ленгле, багато в чому доповнив і 
розвинув концепцію вчителя, розробив власний метод екзистенційного 
аналізу. А. Ленгле описує логотерапію В. Франкла як перше вчення про сенс, 
спрямоване проти відсутності сенсу в психотерапії.  

Питання про сенс існування вказує на бажання людини зрозуміти своє 
життя з точки зору його включеності в більш глобальний контекст і 
формувавання його в узгодженні зі своїми цінностями. Таке питання має два 
рівні представленості: онтологічний і екзистенційний. У першому випадку сенс 
розглядається як щось зовнішнє по відношенню до людини, щось, що 
об'єктивно існує і може бути отримано в якості відповіді. Сама людина 
опиняється в цей момент в пасивній позиції, і отримує опору за рахунок 
звернення до релігії, світогляду чи філософії. [12, c. 54] 

У другому випадку відбувається ситуація, описана В. Франклом як 
"екзистенційний розворот": сенс формується самою людиною, він 
суб'єктивний і дійсний тільки для неї самої в даний момент. Позиція людини 
тут більш активна, вона сама виявляється тим, хто відповідає на питання 
життя: "Чого вимагає від мене дана ситуація? Що я можу внести в це життя, 
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щоб вийшло щось хороше". Можливість такого повороту людини від 
онтологічного до екзистенціального пошуку сенсу являє собою ядро 
логотерапії В. Франкла. 

Традиційний для психології поділ на фізічне і психічне В. Франкл 
доповнює третім компонентом – ноетичним виміром, яким він позначає 
духовне в людині. Термін «ноетичний» походить від давньогрецького "розум, 
дух", і використовується В. Франклом для того, щоб концептуально 
відокремити духовний вимір від звичного релігійного контексту. Навпаки, він 
розглядає його як антропологічний феномен. [11, c. 71] 

Суб'єктивно ноетичний вимір людини переживається як її внутрішня 
духовна сила і джерело прагнення до сенсу – специфічно людська риса, яка 
виводить її з царини тваринних інстинктів і психодинаміки. Основними 
специфічно людськими рисами В. Франкл визначає свободу, відповідальність і 
духовність. З цієї позиції ключовою є частка вільного в людині – те, що 
дозволяє їй робити вибір, заснований на духовних установках і переконаннях, 
переживати "щастя через гідність", іноді всупереч фізичним або 
психологічним потребам. 

Ще одним ключовим поняттям в екзистенціальному аналізі є термін 
"екзистенційна сповненість", введений В. Франклом, який співвідноситься з 
поняттям щастя в евдемоністичному сенсі, на противагу щастю 
гедоністичному. Щастя в ноетічному сенсі набувається через гідність, 
узгоджену з внутрішніми переконаннями і установками людини, на противагу 
щастю у психофізичному аспекті, що досягається за рахунок приємних 
відчуттів і відсутності страждання. [12, c. 180] 

Рівень екзистенційної сповненості відображає цілісне уявлення людини 
про те, наскільки реалізуються в її житті чотири фундаментальні мотивації, а 
саме, чи проживає вона життя з внутрішньою згодою, наскільки здатна 
наповнювати життя тим, що вважає добрим, наскільки її поведінка відповідає 
її суті, і як багато сенсу в її житті. З позиції екзистенційного розвороту чотири 
мотивації (або основні рушійні сили ноетичного виміру) розкриваються за 
допомогою чотирьох основних питань: 

1. Чи можу я бути? Тобто, чи може людина фізично бути присутньою в 
цьому просторі, внутрішньо приймати та витримувати існуючу реальність. 
Прийняття тут не обов'язково означає схвалення, воно засновується на 
сприйнятті реальності, визнанні того, що є існуючим. 

2. Чи подобається мені тут бути? Друга мотивація стосується сфери 
почуттів та цінностей, того, наскільки гарним людина суб'єктивно проживає 
своє життя, чи подобається їй так жити і в яких стосунках вона знаходиться із 
тим, що її оточує.  

3. Чи можу я бути собою? Третя мотивація має справу із запитом на 
аутентичність, на презентацію себе у світі у відповідності до своєї внутрішньої 
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сутності. Тут відбувається розмежування між “своїм” та “чужим”, утримання 
власних та повага чужих кордонів, розвиток індивідуальності.  

4. Для чого я живу? Питання четвертої мотивації співвідноситься з 
логотерапією В. Франкла, з процесом пошуку і знаходження смислу як на 
глобальному рівні включеності до життя та зв'язаності зі світом, так і в 
конкретних життєвих подіях. Наявність смислу дозволяє людині пережити 
згоду зі світом і реалізувати власні цінності в ситуаіціях, що відбуваються. 
[5, c. 45] 

Для актуалізації особистості і досягнення екзистенції, за В. Франклом, в 
першу чергу, повинні бути реалізовані дві духовні здібності: 
самодистанціювання – «свобода від» пов'язаності з психофізичним і 
самотрансценденція – «свобода для» того, щоб вийти за власні межі і 
присвятити себе зовнішньому світу з його пропозиціями і завданнями. Третій 
елемент, необхідний для екзистенції, - знаходження і втілення сенсу як 
найкращого з можливого, як того, що людина сприймає як звернений до неї 
«заклик часу». [9, c. 98] 

Самодистанціювання і самотрансценденція представляють собою 
аспекти екзистенції людини як її ставлення: ставлення до самої себе і до 
іншого, відповідно. Однак у В. Франкла ці аспекти виявляються реалізованими 
не одночасно, а поступово – спочатку самодистанціювання і тільки потім 
самотрансценденція, при цьому дистанціювання від тіла і психіки 
покладається обов'язковою умовою актуалізації особистості. 

Розвиваючи концепцію В. Франкла, А. Ленгле показує, що для того, щоб 
самотрансценденція перестала носити відтінок самозаперечення, погляд на 
зовнішній світ слід доповнити постійною спрямованістю до світу 
внутрішнього: до емоційності, до питання автентичності і самостановлення. 
Для того, щоб вийти за межі самого себе в самотрансценденції, потрібно себе 
відчувати і знати свої мотиви, потреби, емоційний настрій, наявний раніше 
досвід і існуючі життєві установки. До двох духовних здібностей, про які 
говорив В. Франкл - самодистанціювання і самотрансценденція, А. Ленгле 
додає третю: здатність до самоприйняття, підкреслюючи, що особистість 
характеризується постійним діалогічним співвіднесенням як із зовнішньою, 
так і з внутрішньою реальністю. 

Також А. Ленгле розробив дві моделі актуалізації особистості: 
процесуальну діалогічну, послідовно представлену в психотерапевтичному 
методі «персональний екзистенційний аналіз», і змістовну структурну - 
концепцію чотирьох фундаментальних екзистенційних мотивацій. І якщо 
В. Франкл вважав, що особистість спонукається прагненням до сенсу, то, 
згідно А. Ленгле, мотивації до сенсу передують три інші духовні мотивації. По-
перше, мотивація до того, щоб витримати і прийняти фактичні умови 
існування як обмеження, що накладаються реальністю, так і її можливості. По-
друге, мотивація до переживання цінностей як духовних орієнтирів буття. По-
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третє, мотивація до автономності і автентичності – до того, щоб мати право 
бути самим собою у всій своїй унікальності і несхожості на інших. І вже по-
четверте, мотивація особисто необхідного змісту. Реалізація цих мотивацій 
дозволяє людині повністю актуалізувати свій особистісний початок. 
Підбиваючи загальний підсумок розгляду теоретичних концепцій 
екзистенційної психології, можна відзначити, що в уявленнях про розвиток 
людської психіки А. Ленгле, Р.  Мея, А. Меркуріо, виділяються декілька 
важливих моментів: 

• розвиток людської особистості не обмежується дитячим та юнацьким 
віком людини;  

поняття «розвиток у зрілому віці» наповнюється реальним змістом, під 
яким розуміється розвиток здібностей людини проживати особистісний 
початок, духовний вимір; 

• підкреслюється, що, хоча процес становлення особистості 
стимулюється інтерперсональним спілкуванням, вирішальна роль в 
актуалізації особистості належить внутрішній діяльності самої людини. 

Очевидно, що такі особливості екзистенційного світобачення 
наповнюють існування людини позитивним змістом, відкриваючи їй 
можливості самовдосконалення духовного зростання  та соціальної інтеграції, 
що і стає основою суб’єктивного благополуччя зрілої особистості.  

Аналіз сучасних напрацювань позитивної психології вказує на 
перспективність уважного дослідження потенціалу конструкту суб’єктивного 
благополуччя у розв’язанні такої непростої науково-методичної задачі як 
пошук критерію цілісності особистості. Взагалі, поняття суб'єктивного 
благополуччя (Subjective Well-Being)  розглядається у психології в контексті 
розробки проблематики психічного здоров’я, щастя, задоволеності життям 
(Life Satisfaction) та якості життя (Quality of Life). [15, c. 170] 

Представники психології здоров’я трактують це поняття як благополуччя 
(well-being) в самому широкому сенсі. Благополуччя – це багатофакторний 
конструкт, який представляє складний взаємозв'язок культурних, соціальних, 
психологічних, фізичних, економічних і духовних чинників. Таке явище – 
результат впливу генетичних основ людини, середовища та особливостей її 
індивідуального розвитку. Подібне розуміння благополуччя найбільш 
відповідає визначенню здоров'я, зафіксованому в преамбулі Статуту 
Всесвітньої Організації Охорони здоров'я (1948): «Здоров'я – є станом 
повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не лише 
відсутністю хвороб і фізичних дефектів». Володіння найвищим досяжним 
рівнем здоров’я є одним з основних прав всякої людини без розрізнення 
раси, релігії, політичних переконань, економічного або соціального стану. 
Таке трактування здоров’я як принцип є основним для щастя, гармонійних 
відносин між усіма народами і для їх безпеки. [17, c. 70] 
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Описуючи критерії психічного здоров'я, дослідники головну роль 
відводять психічній рівновазі і пов'язаній із нею гармонійності організації 
психіки та її адаптивним можливостям, адекватності суб'єктивного 
сприйняття  предметам, явищам і обставинам відображення, відповідність 
психічних реакцій людини інтенсивності зовнішніх подразників, 
впорядкованості і причинній обумовленості психічних явищ, критичній 
самооцінці і оцінці навколишніх обставин, здатності особистості  до 
адекватної зміни поведінки відповідно до змін навколишнього оточення і його 
організації відповідно до прийнятих морально-етичних норм, почуття 
прихильності і відповідальності по відношенню до близьких людей, здатності 
складати і здійснювати свій життєвий план. [18, c. 10] 

Завдяки багаторічним та плідним дослідженням К. Ріфф, у роботах 
науковців, присвячених вивченню оптимального благополуччя, центральною 
для цього напрямку стала проблема суб'єктивного благополуччя особистості. 
Спочатку проблематика дослідження включала пошук взаємозв’язків між 
переживаннями людиною щастя, задоволеності життям, її позитивною 
емоційністю, психологічним здоров'ям, стійкістю духу і т.д. Варто зауважити, 
що в одному з перших досліджень Н. М. Бредберна виявилося, що шкали 
негативного і позитивного афекту людини не є пов'язаними одна з одною, 
показуючи при цьому незалежні кореляції зі шкалою загального благополуччя 
досліджуваних. На цій підставі науково-психологічне розуміння щастя, яке 
визначається як баланс між позитивним і негативним афектом, набуло 
широкого поширення. Цікавими також є наступні дані опису сучасної щасливої 
людини, які були отримані дослідниками суб'єктивного благополуччя 
особистості. Це – молода, здорова, добре освічена людина, яка живе у шлюбі 
та має гарний дохід, вона релігійна, будь-якої статі і рівня інтелекту 
екстравертована, оптимістична, безтурботна, з високою самооцінкою, 
бойовим духом, скромними прагненнями. Ідеальність такої моделі очевидна. 
Тому було прийнято говорити не про реальний рівень благополуччя, а 
вживати термін «деклароване», або «визнане» людиною щастя (avowed 
happiness).  

Найбільш системно проблему людського благополуччя з психологічної 
точки зору вирішує К.Ріфф (1995). На підставі інтеграції різних теорій, 
пов'язаних з психологічним благополуччям, вона пропонуючи узагальнену 
модель суб‘єктивного благополуччя людини, яка включає шість складових: 1) 
позитивне ставлення людини до себе і свого минулого життя (самоприйняття 
- Self-Acceptance); 2) наявність цілей і занять, що додають сенс життю (цілі в 
житті - Purpose in Life); 3) її здатність виконувати вимоги повсякденного життя 
(компетентність - Environmental Mastery); 4) почуття важливості 
безперервного розвитку і самореалізації (особистісне зростання - Personal 
Growth); 5)  відносини з іншими, пронизані турботою і довірою (позитивні 
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відносини з іншими - Positive Relations with Others); 6) здатність слідувати 
власним переконанням (автономність — Autonomy). [16, c. 720] 

Становлення цілісної особистості в контексті соціалізації.  
Становлення цілісної особистості сучасної людини відбувається за умов 

полікультурного суспільства. Мультикультурність сучасного соціального 
середовища, в якому взаємодіють люди, полягає, зокрема, й у тому, що 
норми та цінності, характерні для суспільств різної історичної доби 
співіснують одночасно, утворюючи єдине середовище соціалізації. 
Дослідження процесу соціалізації за таких умов, віднайдення нових підходів 
до розуміння та врядування процесу становлення особистості, розвитку її 
цілісності, потребує нових теоретичних підходів. У відповідності до 
комплексного характеру самого процесу соціалізації, такі теоретичні підходи 
також мають бути комплексними.  

Культурний уклад – поняття, що характеризує історично сталі, стійкі, 
типові риси порядку побудови та змістовної наповненості нормативно-
цінісних конструктів, які притаманні соціальним групам та індивідам, і 
виражені у матеріальних, ідеальних організаційних та символічних 
компонентах їх індивідуального та групового життя в умовах конкретного 
суспільства. Культурний уклад є конкретним історичним явищем, 
притаманним людській спільноті і характеризується принципами побудови, 
способами обміну діяльністю, матеріальною (технологічною) основою, типом 
цінностей і норм, соціально-історичною та просторово-часовою визначеністю. 
В залежності від способів суспільного виробництва культурологія виділяє 
типові культурні уклади – архаїчний, традиційний, модерновий та 
постмодерновий. Культурні уклади визначають зміст і форми процесів 
соціалізації у конкретному суспільстві, що включає типи особистостей, 
рольові набори, рольові дистанції.  

В якості базового теоретичного припущення для побудови 
концептуальної моделі чиників становлення цілісної особистості прийняте 
обґрунтоване положення  української культурології, відповідно до якого 
сучасне українське суспільство є культурно багатоукладним. За таких умов 
суб’єкти соціального життя формуються в рамках трьох типових 
соціокультурних укладів, а саме традиційного, модернового (індустріального) 
та постіндустріального. На цій підставі було сформульовано наукову гіпотезу, 
відповідно до якої соціалізація особистості людини в сучасному суспільстві 
можна досліджувати як процес набуття нею психологічних якостей в умовах 
культурної багатоукладності. З певною мірою абстрагування прийнято, що 
такими типовими укладами є традиційний, модерний та постмодерний. 
Гіпотеза також передбачає, що, виходячи з власної орієнтації на той або 
інший культурний уклад, особистість буде інтерпретувати цінності та норми 
життя відповідно до притаманних конкретному соціокультурному укладу 
способу інтерпретації цих конструктів.  
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З метою перевірки гіпотези протягом вересня-жовтня 2014р. було 
проведено опитування студентів різних факультетів Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Загальна кількість опитаних – 288 осіб.   
Результати дослідження показали, що у суспільній думці студентської молоді, 
під впливом якої відбувається процес становлення особистості кожного 
студента, наявна низка системних суперечностей, відсутня єдність 
соціокультурного розуміння суспільних інститутів на рівні культурних укладів. 
Можна бачити, що процес соціалізації особистості студента відбувається в 
умовах домінування в суспільній думці традиціоналістського уявлення про 
суспільство, модерністського - про правові відносини та постмодерністського 
– про ідеали демократичного розвитку суспільства. Відсутність типологічної 
узгодженості в суспільній свідомості призводить до необхідності вирішення 
подібних суперечностей на рівні практик індивідуальної соціалізації окремої 
особистості як психологічної цілісності.  

Необхідність емпіричного дослідження цілісної особистості, вимагає 
операціоналізації основних характеристик цілісності. З процесуальної точки 
зору це доцільно зробити через поняття, описані А. Ленгле, а саме: 
самотрансценденцію, самодистанціювання, свободу та відповідальність та 
складові суб’єктивного благополуччя людини, виділені К. Ріфф: позитивні 
стосунки з іншими, автономія, управління оточенням, особистісне зростання, 
наявність цілей в житті та само прийняття. А також через розуміння 
необхідності розрізняти 3 типи цілісності, відповідно до можливих варіантів 
зв'язку цілого і його частин та характеру їх взаємовпливу: тоталітарний,  
партитивний і гармонійний [8, с. 75]. 

Дослідження філософами, персонологами, соціологами та 
культурологами людської цілісності дозволяє представити опис ознак, 
наявність яких виступає підставою для твердження про її приналежність до 
певного типу: 

1. Тоталітарна цілісність здійснюється за допомогою послідовного 
нівелювання найбільш яскраво виражених властивостей тих частин, з яких 
вона складається. При цьому домінування цілого над частинами 
вибудовується як більш-менш явне запозичення у однієї з них деяких 
природних  для неї інтенцій і формування на їх основі інтенціональності 
індивідуального світоставлення людської істоти. 

2. За умов партитивної цілісності первинною, такою, що однозначно 
розкривається, виявляється специфіка властивостей однієї з частин людини. 
Тому виявляються модифікації, що характеризуються значно більшим, ніж у 
попередньому випадку, запереченням того, що має пряме відношення до 
властивостей інших його частин. Партитивна цілісність існує в трьох відомих 
модифікаціях – натуроцентричній, соціоцентричній і теоцентричній. Найбільш 
яскраве концентроване вираження ці модифікації знаходять, відповідно, в 
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інстинктивних проявах людської природи, в її соціальній залежності, а також в 
релігійному фанатизмі. 

3. Гармонійна цілісність людини являє собою справжню єдність, 
завершену узгодженість, відповідність взаємодії всіх природних, соціальних і 
духовних складових її сутності. Носій гармонійної цілісності цілком послідовно 
веде здоровий спосіб життя, проявляє душевну схильність і любов до людей, 
творчо здійснює освоєння доступних царин дійсності.  

 В якості основних психодіагностичних інструментів, які увійшли до 
складу описаної операційної моделі, у дослідженні використані: методика 
«Шкала екзистенції» А. Ленгле, опитувальник «Шкала психологічного 
благополуччя» К. Ріфф, а також тест СЖО (смисложиттєвих орієнтацій) 
Д. Леонтьєва, опитувальник часової перспективи Ф. Зімбардо, методика 
семантичного диференціалу часу,. Вибірку пілотажного дослідження склали 
45 студентів 1 курсу магістратури факультету психології КНУ імені Тараса 
Шевченка.  

Першим кроком емпіричного дослідження вирішувалось завдання 
україномовної адаптації обраних методик, для чого використовувались їх 
російські прототипи. Після перекладу та застосування результати 
україномовного опитування були перевірені на рівень валідності та надійності 
шляхом проведення кореляційного аналізу цих результатів та результатів, 
отриманих за допомогою аналогічних російськомовних інструментів. За 
допомогою використання критерію Стьюдента отримано коефіцієнт р = 0,86, 
що дозволяє констатувати достатню валідність та надійність україномовних 
опитувальників.  

Далі коротко охарактеризуємо основні психодіагностичні інструменти 
дослідження.  

Шкала екзистенції (ШЕ) є одним з психометричних інструментів, 
розроблених в рамках екзистенційно-аналітичної теорії А. Ленгле. Тест 
вимірює екзистенційну сповненість, як вона суб'єктивно відчувається 
досліджуваним. Шкала екзистенцій складається з чотирьох субшкал згідно з 
основними антропологічним здібностями особистості, які необхідні для 
виявлення сенсу: 

SD (самодистанціювання), ST (самотрансценденція), F (свобода), V 
(відповідальність). Тут самотрансценденція і самодистанціювання складають 
особистісний фактор або персональні передумови сповненості, а свобода і 
відповідальність - екзистенційний фактор або сповненість завдяки 
можливостям ситуації. Загальний показник за тестом позначає міру 
сповненості, що суб'єктивно переживається людиною. 

Субшкала SD вимірює здатність створення внутрішнього вільного 
простору. Самодістанційованість вимірює здатність людини відійти на 
дистанцію по відношенню до себе самої. Людина, що володіє здатністю до 
SD, може при необхідності відсторонитись від своїх бажань, уявлень, почуттів 
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і намірів та поглянути на себе і на ситуацію з певної дистанції. Субшкала ST 
вимірює здатність людини переживати цінності (ясність у почуттях). 
Самотрансценденція (ST) вимірює вільну емоційність, яка проявляється у 
здатності: відчувати близькість до чогось/когось і співчувати; жити заради 
чогось/когось (орієнтуватися у діях на сенс, а не тільки на ціль); відчувати 
цінності, переживати захоплення цінністю, емоційно відгукуватися; сприймати 
глибокі внутрішні відносини, екзистенціальну значущість того, що 
відбувається.  

Субшкала F вимірює здатність приймати рішення. Свобода (F) охоплює 
здатність знаходити реальні можливості дії, створювати з них ієрархію 
відповідно до їх цінності і таким чином приходити до персонально 
обгрунтованих рішень. 

Субшкала V вимірює спроможність людини «піти на щось». У зв'язку з 
відповідальністю (V) вимірюється здатність доводити до кінця рішення, 
прийняті на підставі особистих цінностей. «Прожита» відповідальність є 
основою для формування стабільної самоцінності. Показники тесту за цією 
субшкалою вказують також на здатність витримати тиск обставин життя. 

Опитувальник «шкала психологічного благополуччя» К. Ріфф, складається 
з шкал: позитивні стосунки з іншими, автономія, управління оточенням, 
особистісне зростання, цілі в житті та самоприйняття, частина з яких 
кореспондує за смістом з попереднім опитувальником.  

Шкала позитивних стосунків з оточуючими характеризує здатність 
особистості до створення і підтримання довірливих та відкритих стосунків з 
людьми. Шкала автономії характеризує особистість як самостійну та 
незалежну, здатну самостійно приймати рішення. Шкала управління 
оточенням характеризує здатність людини здійснювати вплив на оточення та 
контролювати власне життя. Шкала особистісного зростання характеризує 
особу як таку, що має відчуття постійного саморозвитку, реалізації власного 
потенціалу. Шкала цілей у житті характеризує людину,  яка має цілі в житті та 
осмисленість свого існування. Шкала самоприйняття характеризує 
особистість як таку, що приймає саму себе, знає свої сильні та слабкі сторони 
та позитивно ставиться до себе. [4, c. 24] 

На основі отриманих кількісних показників було здійснено їх факторний 
та кластерний аналіз. Використання факторного аналізу дозволило виділити 
чотири фактори формування цілісності особистості, які описують 80% 
загальної дисперсії даних дослідження. Серед них: фактор 1 - 
самореалізованості особистості (34 %), фактор 2 - опосередкованості 
теперішнього людини позитивним дитинством (15 %), фактор 3 - орієнтації 
особистості на досягнення результату (20 %) та фактор 4 - направленості 
людини  на майбутнє з орієнтацією на власні ресурси (11 %).  

Наступним кроком дослідження стало здійснення кластерного аналізу 
даних, в результаті якого  виділилось три кластери якісно різної особистісної 
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цілісності. До першого кластеру (10% вибірки) увійшли показники на низькому 
та середньому рівні шкал позитивних стосунків, особистісного зростання, 
цілей в житті, самоприйняття, а також середні та високі показники за шкалами 
самодистанціювання, самотрансценденції, середні за шкалами свободи та 
відповідальності. Представників даного кластеру можемо назвати 
«Песимістично налаштованими». Характеристикою даного кластеру є 
середній рівень орієнтації досліджуваних на самореалізацію та їх низька 
направленість на власні ресурси, середній рівень опосередкованості 
теперішнього позитивним минулим і орієнтації на досягнення результату.  

До другого кластеру (53% вибірки), увійшли представники вибірки, які 
мають високі показники за шкалами позитивні стосунки, особистісне 
зростання, цілі в житті, самоприйняття, самотрансценденція, та середні за 
шкалами самодистанціювання, свобода та відповідальність. Представників 
даного кластеру можемо назвати «Гармонійними». Їх характеристиками є 
високий рівень самореалізованості особистості та опосередкованості її 
теперішнього позитивним дитинством. Це дозволяє стверджувати наступне: 
1) якщо у молодої людини сформована орієнтація на самореалізацію, тобто 
здатність ставити для себе життєві цілі та задачі і знаходити шляхи їх 
досягнення і вирішення, то така особистість досягає гармонійного типу 
цілісності у студентські роки;  2) окрім того, позитивна оцінка періоду 
власного дитинства, коли активно формується особистість людини, є 
важливою підставою досягнеггя особистістю цілісності та психологічного 
благополуччя вже в старшому юнацькому віці. 

До третього кластеру (37% вибірки), що мають високі та вище середнього 
показники за шкалами позитивні стосунки, особистісне зростання, цілі в житті, 
самоприйняття, автономія, і середні та нижче середнього за шкалами 
самотрансценденція, самодистанціювання, свобода та відповідальність. 
Представників даного кластеру можемо назвати «Оптимістично 
налаштованими». Даний кластер характеризується середнім рівнем прояву в 
досліджуваних факторів орієнтації на самореалізацію, опосередкованості  
позитивним дитинством, орієнтації на результат та направленості на майбутнє 
з орієнтацією на власні ресурси. 

Якісний аналіз отриманих результатів дозволив зробити висновок, про 
те, що цілісна особистість характеризується певним рівнем розвитку 
смисложиттєвих орієнтацій та екзистенцій. Дані показники варіюються  
залежно від віку досліджуваних. Стосовно показника суб’єктивного 
благополуччя досліджуваних необхідно підкреслити, що він кореспондує з 
високим рівнем розвитку цілісності особистості.  

З метою подальшого здійснення широкомасштабного дослідження 
задіяний в роботі методичний інструментарій було переосмислено з позиції 
його придатності для скрінінгової психодіагностики. Це забезпечувалось 
шляхом послідовної компресії психодіагностичних матеріалів трьох методик 
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(опитувальник СЖО Д. Леонтьєва, опитувальник часової перспективи 
Ф. Зімбардо, методика семантичного диференціалу часу) в один опитувальник 
та змістового «стискання» методик «Шкала екзистенції» та «Шкала 
психологічного благополуччя» із подальшою валідизацією отриманих 
інструментів. Охарактеризуємо докладніше розроблений в роботі 
скрінінговий інструментарій: опттувальник «Шкала суб’єктивного 
благополуччя», опитувальник «Смисложиттєві орієнтації», опитувальник 
«Рівень розвитку екзистенцій».  

Опитувальник «Смисложиттєві орієнтації» складається з 20 питань в 
кожному з яких опитуваним пропонується оцінити відповідність твердження 
своїй особистості за 5-бальною шкалою. Результати показують наявність в 
особистості досліджуваного чотирьох факторів розвитку цілісної особистості, 
а саме фактор самореалізованості особистості, опосередкованості 
теперішнього позитивним дитинством, орієнтацією на досягнення результату 
та направленість на майбутнє з орієнтацією на власні ресурси. 

Опитувальник «Шкала суб’єктивного благополуччя» складається з 12 
питань, в кожному з яких опитуваним пропонується оцінити відповідність 
твердження своїй особистості за 5-бальною шкалою. Результати 
обробляються за 6 шкалами суб’єктивного благополуччя, а саме позитивні 
стосунки, автономія, управління оточенням, особистісне зростання, цілі в 
житті, самоприйняття. 

Опитувальник «Рівень розвитку екзистенцій» складається з 8 питань, в 
кожному з яких опитуваним пропонується оцінити відповідність твердження 
своїй особистості за 5-бальною шкалою. Результати обробляються за 4 
шкалами, а саме самодистанціювання, самотрансценденція, свобода та 
відповідальність. 

 Представлені інструменти були стандартизовані та перевірені на рівень 
валідності та репрезентативності, шляхом повторного опитування студентів 1 
курсу магістратури факультету психології (вибірка склала 45 студентів) та 
порівняння отриманих результатів за допомогою критерія Стьюдента. 
Отриманий коефіцієнт р = 0,76 дозволяє констатувати валідність та 
репрезентативність розроблених методик.  

Отримані результати пілотажного дослідження відкривають перспективи  
подальшого дослідження проблематики розвитку цілісної особистості в 
сучасних умовах на більшій вибірці. Важливим напрямом дослідження 
заявленої теми може стати і розробка та апробація тренінгової програми з 
формування цілісності особистості студентів на основі формування у них 
конструктивних стратегій концептуалізації свого життєвого шляху.  

Висновки.  В рамках реалізації проекту фундаментального наукового 
дослідження, яке здійснюється на факультеті психології КНУ імені Тараса 
Шевченка з 2014 року, авторами статті розроблено його теоретико-
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методологічної основи та проведено пілотажне дослідження психологічних 
особливостей формування цілісної особистості студентів.  

1. В результаті аналізу напрацювань вітчизняних та зарубіжних 
дослідників, систематизації основних конструктів екзистенційної філософії та 
психології показано, що людина переживає "становлення" особистості в 
діалозі зі світом, у активній взаємодії з тими питаннями, які ставить перед нею 
життя. З‘ясовано, що  людина – істота екзистенційно вільна, яка здатна до 
пошуку сенсу та саморозвитку через механізм трансценденції. У розумінні 
цілісності людської особистості важливим моментом є обґрунтовані  
А. Ленгле чотири екзистенції, які скадають процесуальну цілісність акту 
життєдіяльності зрілої особистості: самодистанціювання, 
самесамотрансценденція, свобода та відповідальність. 

2. В цілому, доцільно розрізняти 3 типи людської цілісності.  Тоталітарна 
цілісність має місце при домінуванні цілого над частинами з їх невілюванням, 
партитивна - частини над цілим, гармонійній цілісності властива відсутність 
домінування частин і цілого одного над іншим, взаєморозкриваючий характер 
їхнього зв'язку. 

3. Концептуалізація та операціоналізація поняття суб’єктивного 
благополуччя дозволили зрозуміти його значення як базового критерію  
становлення цілісної особистості. Високі показники за шкалами благополуччя: 
самоприйняття, позитивні відносини з іншими, автономність, цілі в житті, 
компетентність, особистісне зростання кореспондують з найвищими 
показниками цілісності досліджуваних.  

4. В результаті аналізу соціальних особливостей контексту, в якому 
відбувається особистісне становлення сучасної людини, встановлено, що 
розвиток цілісної особистості здійснюється в умовах мультилікультурного 
суспільства. Традиційний, модерний та постмодерний історичний уклади, які 
співіснують не ієрархічно, утворюють єдине середовище соціалізації і не 
однозначно визначають ставлення людини до норм і подій соціального життя. 
Як наслідок  - у суспільній думці студентської молоді наявна низка системних 
суперечностей, відсутня єдність соціокультурного розуміння суспільних 
інститутів на рівні культурних укладів.  

 5. Проведений факторний аналіз результатів дослідження. виділив 
чотири фактори формування цілісної особистості які описують 80% загальної 
дисперсії даних, а саме: фактор самореалізованості особистості (34 %), 
опосередкованості теперішнього позитивним дитинством (15 %), фактор 
орієнтації на досягнення результату (20 %) та фактор направленості на 
майбутнє з орієнтацією на власні ресурси (11 %).  

6. Дослідження такаж показало, що сформована орієнтація на 
самореалізацію, та позитивна оцінка періоду власного дитинства, коли 
активно формується особистість людини, є важливою підставою досягнеггя  
особистістю цілісності та психологічного благополуччя вже в старшому 
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юнацькому віці. Такий висновок підтвердив кластерний аналіз, що виявив три 
кластери. До першого кластеру (10% вибірки) увійшли досліджувані з низьким 
самоприйняттям, які не вірять у свої здібності, не мають чітких цілей, 
натомість мають проблеми з оточуючими і почуваються нещасливими. До  
кластеру оптимістично налаштованих (37% вибірки), увійшли студенти, які 
знаходяться на шляху становлення екзистенцій, як тих антропологічних 
здібностей, які необхідні для виявлення індивідуального сенсу як основи 
існування цілісної особистості. Кластер гармонійних досліджуваних (53% 
вибірки) інтегрував їхні високі показники психологічного благополуччя і 
переживання цінностей життя та сбалансовані нормативні показники 
саморефлексії, свободи і відповідальності, що характеризує їх як найбільш 
цілісних осіб, які здатні до вбачання сенсу існування. Їх характеризує також 
високий рівень самореалізованості та опосередкованості теперішнього 
позитивним дитинством. 

7. В межах пілотажного дослідження розроблено інструмент скрінінгової 
діагностики основних складових, які описують цілісність особистості.  
Застосування критерія Стьюдента підтвердило валідність та надійність його 
використання через порівняння даних скрінінгового опитувальника з 
результатами повторного опитування студентів за методиками «Шкала 
суб’єктивного благополуччя», опитувальник «Смисложиттєві орієнтації», 
опитувальник «Рівень розвитку екзистенцій».  
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Vlasova O.I., Fadeeva K.-M. O., Gulenko A. S. Psychological integrity of the 
individual constructs in the methodology philosophy of existentialism and 
existential psychology.  

 
The vision of the whole person in the context of existential analysis by 

A. Längle is studied in this article. We describe position of existential analysis in 
humanistic psychology paradigm, the basic concepts of the method and the 
dynamics of personality development, we point out the differences between the 
humanistic and existential psychology. The psychological concept of ontological 
direction is tied to the structure of existence. Psychological personalistic concept 
direction describes how person comes to existence. The article deals with social 
features of the context in which the personality formation occurs, especially 
regarding multicultural society so the formation of the whole personality of a 
modern man takes place in. The article also describes a methodological tool 
"Existence Scale".  Pilot study data of measuring the  whole person 
characteristics is given. In particular, adaptation of Ukrainian-language methods 
was provided on the base of its Russian-language equivalents. The article 
describes the developing of screening methodic tool, which was reinterpreted in 
terms of its suitability for screening psychodiagnosis and was created by  
compression of three questionnaires' psychodiagnostic material into one. The 
screening questionnaire was standardized and tested for the level of validity and 
representativeness by re-survey. 

Keywords: development, whole personality, existence, existential 
psychology, existential analysis, logotherapy, well-being. 

 
 
Власова Е.И., Фадеева К.-М.О., Гуленко А.С. Психологический конструкт 

целостности личности в контексте методологии экзистенциализма и 
экзистенциальной психологии.  

 
В данной статье мы обратимся к видению целостной личности в 

контексте экзистенциального анализа А. Лэнгле. Мы опишем место 
экзистенциального анализа в гуманистической парадигме психологии, 
основные понятия метода и динамику развития личности, укажем на 
различия между гуманистической и экзистенциальной психологией. В статье 
рассмотрены социальные особенности контекста, в котором происходит 
личностное становление, ведь становление целостной личности 
современного человека происходит в условиях поликультурного общества. В 
статье описан методический инструмент «Шкала экзистенций». Освещены 
данные пилотажного исследования, измерения характеристик целостной 
личности. Была решена задача украиноязычной адаптации отобранных 
методик, для чего использовались их русскоязычные прототипы. В статье 
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описана разработка скринингового методического инструментария, который 
был переосмыслен с позиции его пригодности для скрининговой 
психодиагностики, что обеспечивалось путем компрессии 
психодиагностических материалов трех методик в один опросник. 
Опросники были стандартизированы и проверены на уровень валидности и 
репрезентативности путем повторного опроса. 

Ключевые слова: развитие, целостная личность, экзистенция, 
экзистенциальная психология, экзистенциальный анализ, логотерапия, 
психологическое благополучие. 

 

 

 
 
 
 
 


