
1. ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ДІАГНОСТИКИ 
ПРОФСПРЯМОВАНОСТІ:  
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА 
ЗАСТОСУВАННЯ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ І 
ОСВІТИ 

 Діагностика (в перекладі зі старогрецької - 
”розпізнання“) - це один з видів прикладного 
наукового дослідження, що проводиться в умовах 
обмеженості чи повної відсутності первинної 
інформації про характер (специфічну сутність) 
певного явища, яке треба ідентифікувати через його 
відрізнення від інших у оточуючому середовищі [1]. 

В таких випадках попередній відбір та аналіз цієї 
інформації доводиться вести головним чином по її 
непрямим і, здебільшого, частковим ознакам, або т. 
зв. сигналам (від латин. “signum”- носій знаку, який 
за термінологією діагностики називають також 
“симптомом.”) [2]. У теорії інформації, яка зараз 
активно опрацьовує проблеми її адекватного 
розпізнання, “під сигналом розуміють фізичні факти, на 
основі яких можна зробити висновки про ... інші 
факти” [3]. 

Важливу роль поняття сигналу має і при 

1  Професор  Рапопорт  І.А.  у  70-90 роки очолював кафедру 
загальнонаукових дисциплін Миколаївського філіалу  КДІК. Його 
наукова спадщина включає численні роботи з мовознавства, 
соціолінгвістики та психосемантики. Саме під його керівництвом 
у 1992 р. накреслено програму досліджень  з проблем 
удосконалення професійної діагностики студентів вузів культури, 
результати яких подаються у цій монографії.  
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діагностиці комунікативної поведінки людей у різноманітних сферах їх 
життєдіяльності. Один з самих авторитетних фахівців у цій галузі М.Люшер 
у роботі “Сигнали особи” визначає їх як “ті вказуючи знаки, що використовує 
одна людина, щоби дати зрозуміти іншій, якого роду особою вона хотіла би 
вважатися” [4]. Підкреслюючи далі важливість здатності до кваліфікованого 
розпізнання таких сигналів, Люшер прямо вказує, що “той, хто свідомо вміє 
сприймати та класифікувати сигнали, той розуміє мову мотивів... більше, ніж 
це могло бути висловлено тільки словами” [5]. 

 У діагностичних дослідженнях, що практикують гуманітарні науки 
(психологія, педагогіка, соціологія, лінгвістика, а у останні десятиріччя - 
культурологія), інформаційні сигнали, про які йде мова у Люшера, прийнято 
розподілять на дві категорії: сигнали рівня змісту та сигнали рівня 
відношення [6].  

Головна особливість останніх у тому, що вони несуть “інформацію про 
інформацію” [7]. Для зменшення існуючої в цих умовах інформаційної 
ентропії (невизначеності) у пошуках шляхів до розпізнання “істинного 
змісту” [8] такого роду сигналів їх, як правило, перекодовують в іншу 
знакову систему [9]. Виходячи з того, що “культура - це упорядкована 
система інформації, яка передається по соціальним каналам і кодує 
поведінські та когнітивні характеристики соціальних груп” [10] та їх членів, 
така процедура, як вважає відомий культуролог А.Моль, відбувається у цій 
сфері досить часто, що “служить впорядкуванню множини знаків і робить їх 
повідомлення більш зрозумілими” [11]. Разом з тим, слово у ролі 
найпоширенішого носія сигналу в культурі та джерела його об`єктивації у 
соціальному середовищі її функціонування [12] “більш багате відтінками, ніж 
візуальні знаки” [13]. У зв`язку з цим воно теж далеко не завжди несе з собою 
інформацію на рівні змісту, осягнення якого потребує чималої 
інтерпретаційної роботи. Вдосконаленням інструментарію для такої роботи, 
який все ширше використовуються у діагностичних дослідженнях, 
займається наука про культурологічне тлумачення текстів - герменевтика 
[14]. Як свідчить її назва (від грецького “hermeneno“ - роз`яснювати, 
витолковувати [15]), ця наука бере виток ще з часів європейської античності. 

Ще раніше, у Стародавньому Китаї, починаючи 14-12 ст. до н.е., “знак 
типу особи”, з визначенням її “основних світоглядних, моральних і 
психологічних атрибутів” [16] вважався, за свідченням Н.В.Абаєва, однією з 
головних проблем формування та розвитку культури цього регіону. Як 
один з фундаторів далекосхідної культурної традиції Конфуцій вважав 
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обов`язком людини, особливо тієї, що претендувала на виконання соціально 
значимих ролей у суспільстві, досягнення такого рівня цих атрибутів, який 
був притаманний типу “ідеального героя” даної культури. Згідно даних 
сучасних культурологічних досліджень, такий “культурний герой” є 
невід`ємною структурно-функціональною характеристикою менталітету 
членів будь-якої культури [17]. 

У ході вказаних досліджень особа розглядається багатьма 
культурологами як своєрідний “ансамбль знаків”, що надалі структурується у 
її “максизнак”, за допомогою якого вона повідомляє про соціальний статус, 
наміри та потенційні можливості свого “Я” і разом з тим - очікує від інших 
адекватної реакції на ці повідомлення [18]. 

 Майже за 60 років до появи сучасних інформаційно-культурологічних методів 
діагностики особливостей людської поведінки видатний вітчизняний психолог 
Л.С.Виготський вперше концептуально обгрунтував роль знаків як 
специфічних соціально-культурних засобів у взаємовідношеннях людей. “Є всі 
підстави припустити, - писав він, - що культурний розвиток складається із 
засвоєння таких прийомів поведінки, що базуються на використанні знаків як 
засобів здійснення тієї або іншої психологічної операції” [19]. Ось чому 
методологія гуманітарних діагностичних досліджень повинна, за Виготським, 
виходити з того, що ”сигніфікація є творення та використання знаків, або 
штучних сигналів” [20].  

Велику увагу Л.С.Виготський приділив розробці концепції “значення” 
для тлумачення таких сигналів, вважаючи його однією з ключових одиниць 
діагностичного аналізу, за допомогою якої можливе розпізнання суті 
багатьох проявів людської життєдіяльності. У проведенні такого аналізу 
наголошував Л.С.Виготський: “Мало запитати у обслідуваного, як 
використовується знак, треба в першу чергу запитати у нього про те, яке у 
цього знаку значення” [21]. При цьому Л.С.Виготський вважав, що 
дослідження на рівні знаків-симптомів спроможне дати тільки попередній, 
або, за його класифікацією, емпіричний діагноз [22]. 

У більш широкому контексті концепція “значення“ Л.С.Виготського 
дозволила його послідовникам дійти висновку, що ”культура є суспільною 
тому, що таким є значення” [23]. Цей погляд знаходить все більше 
прихильників серед теоретиків та практиків сучасної соціальної педагогіки, 
зокрема авторів плідного методу виховання на базі “культури значень”, які 
теж вважають, що “...суспільство можливе завдяки тому, що його члени 
розділяють спільні значення та інтерпретації” [24]. “Як тільки, - розвивають 
вони це положення, - люди починають діяти, виходячи з особистих значень, 
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необхідність у зовнішньому керівництві та контролі зменшується” [25]. 
У ролі інтегруючого чинника культурного процесу, який у суспільстві 

виконує функцію “програмування... менталітету, що відрізняє членів однієї 
категорії людей від інших” [26], значення тісно пов’язане з найбільш 
глибинною основою культури - її цінностями [27]. Характеризуючи такий 
зв’язок і показуючи важливі для діагностичного дослідження механізми його 
формування, один з провідних мислителів нашого сторіччя іспанський 
філософ Ортега-і-Гассет наполягав, що “цінності... у життєвому світі людей є 
позитивними або негативними значимостями ...і впливають на нас у формі 
різноманітних знаків, проявів, симптомів” [28] 

Значення та цінності культури розкриваються у першу чергу через її 
символіку, яка охоплює, насамперед, “увесь її мовний простір” [29]. 
Значення та цінності культури розкриваються у першу чергу через її 
символіку, яка охоплює, насамперед, “увесь її мовний простір” [30]. Як 
специфічна мова культури символіка завжди відігравала  у ній надзвичайно 
важливу роль, ще починаючи з священного символу-тотему первісного 
племені. Вона була обов’язковим компонентом будь-яких траддицій, ритуалів 
та обрядів. Дуже багата на символіку українська національна культурна 
традиція. Але особливе місце мова символів зайняла у сучасній культурі в 
умовах широкого розповсюдження засобів масової комунікації, де вона 
(насамперед - через рекламу, створення іміджу, коментарі-інтерпретації до 
події та ін.) стала найбільш впливовим чинником функціонування цих 
соціокультурних інституцій.  [31].   

Разом з тим культурний символізм це важливий інструмент діагностики, 
що виступає у ній як “формула пошуку маловідомого...значення” [32]. 
Розкриваючи цю тезу, ще один видатний вчений 20-го сторіччя - 
швейцарський психолог та психіатр К.Г.Юнг, на теорії психологічних типів 
якого будується сучасна діагностика профспрямованості, писав, що “Знак 
завжди менше, ніж поняття, яке він репрезентує, в той час як символ завжди 
більше, ніж його очевидний смисл. Символи до того ж мають природне, 
спонтанне походження” [33]. У зв`язку з такими відкритими до багатомірної 
інтерпретації властивостями символів сучасний дослідник з культурологічної 
герменевтики Л.Рікєр називає “символом усяку структуру значення, де один 
смисл, прямий, первинний, буквальний, означає одночасно інший смисл, - 
побічний, інакомовний, який може бути зрозумілим лише через перший” [34]. 

У культурологічне орієнтованій діагностиці “мова символів - це така 
мова, за допомогою якої внутрішні переживання, почуття та думки знаходять 



ДІАГНОСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 8 

форму подій зовнішнього світу, які відчуваються наочно... Її логіка - це 
інтенсивність та асоціативність” [35]. 

Надзвичайно важливу роль використанню символіки у діагностичному 
дослідженні надавав і Л.С.Виготський. Наприклад, діагностичну процедуру 
малювання, яку він широко використовував у своїх психолого-педагогічних 
дослідженнях, Виготський вважав “символікою першого ступеню” [36]. Саме 
через оперування символічними засобами Л.С.Виготський вбачав шлях до 
встановлення другого, за його характеристикою, рівня діагнозу - 
етіологічного, який враховує не лише наявність певних симптомів, але і 
причини, що їх породжують [37]. Інакше кажучи, якщо на стадії 
симптоматичної діагностики особа може кваліфікуватися лише як ансамбль 
знаків, то вже на рівні проведення етіологічного діагнозу вона “є система 
символів та значень” [38]. 

Генезис самого терміну “символ” походить від старогрецького 
“sumballein “, що буквально перекладається як “кидати разом” [39]. Як 
правило, ця процедура використовувалася при важливій зустрічі двох 
незнайомих людей, які з метою ідентифікувати особу один іншого, 
з’єднували дві частини кільця, що до того часу колись було штучно 
розламано. З 17-го сторіччя термін “символ” у європейських мовах набуває 
більш багатопланового значення, а саме: конче абстрактного поняття 
(наприклад, символ мудрості); зображення, яке виступає від імені деякого 
предмету, хоча може мати іншу, ніж він, форму; а також засобу, за 
допомогою якого описують певні якості, величини або процеси [40].  

  Усі ці три трактування символів мають зараз широке поширення при 
проведенні діагностичних досліджень спрямованості особи. У інтерпретації їх 
результатів значну увагу звертають на “геометричні, графічні та граматичні 
символи” [41]. Найбільшу інформативність серед них набувають “символи, що 
відображають характеристики простору - напрям, симетрія” [42]. Практика 
свідчить, що такі символи можуть мати високу специфічність. Суттєву роль 
вони відіграють, зокрема, у діагностичних процедурах визначення символіки 
професії як невід`ємної складової її “дисциплінарної матриці” (disciplinary 
matrice), до складу якої, згідно сучасним уявленням, необхідно включати 
“символічні узагальнення, моделі і приклади” [43].  

 Дуже важливою одиницею діагностичного аналізу виступає також 
категорія “діагностичної норми”. Першочергове завдання її використання 
у тому, щоб встановити оптимальні інформаційні параметри функціонування 
об’єкту дослідження і тим самим вийти, за Виготським, на рівень 
остаточного - типологічного діагнозу, що встановлює “місце та значення 
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набутих даних у цілісній, динамічній картині” [44]. Згідно уявлень одного з 
найбільш відомих представників сучасної гуманістичної психології 
Е.Фромма, при проведені діагностичних досліджень “системи об’єктивно 
правильних норм складають теорію практики, що, в свою чергу, повинна 
засновуватись на теоретичному знанні” [45]. 

 Особливого значення проблема типологічного діагнозу на базі ретельно 
обгрунтованої діагностичної норми набуває у діагностиці профспрямованості, 
методологічною основою якої є, як ми вже казали, теорія психологічних 
типів, що була розроблена К.Г.Юнгом на початку нашого сторіччя і зараз все 
ширше використовується у практиці підбору та підготовки кадрів у різних 
сферах, в т.ч. у вищих навчальних закладах багатьох країн [46]. 

 Вміння досягти цілісного, збалансованого синтезу між емпіричним 
(симптоматичним) та теоретичним (нормативно-культурним) знанням завжди 
високо цінувалось при проведені діагностики у соціо-гуманітарній сфері ще з 
античних часів. Великий філософ Платон називав його мистецтвом “збирати у 
ціле за допомогою особливого поняття “sophrosyne“, або “цнотливості“ і 
попереджував, що оволодіти ним можливо тільки після багаторічного 
вивчення діалектики взаємодії “частини та цілого” [47]. Таким вмінням, згідно 
Платону, повинні оволодіти насамперед ті, хто бере на себе у суспільстві місію 
вихователів та цілителів людської душі, суть діяльності яких - “вплив за 
допомогою вірно підібраного слова” (від грецького, а пізніше латинського 
“lego” - збирати у ціле, лікувати”) [48]. Одночасно з цим Платон запропонував 
свій ідеал діагностичної норми для відбору та виховання претендентів на 
заняття такою діяльністю. “Треба, - вказував він, - віддавати перевагу людям 
надійним, мужнім ...і крім того, необхідно відшукувати людей шляхетних..., які 
володіють властивостями, що підходять до такого виховання” [49].  

У гуманістичній психології XX сторіччя, на багатьох концептуальних 
засадах якої разом з типологією Юнга будується сучасна діагностика 
профспрямованості, під діагностичною нормою розуміється насамперед 
“ідеал соціального самовтілення” [50], чи іншими словами, той “напрям, 
у якому має рухатися людина, що бажає... самореалізуватися” [51].  

Результатом запровадження такої діагностичної норми (яку нерідко у 
професійних колах називають ще “стандартом успішності”) повинна бути 
повноцінна адаптація людини до оточуючого соціально-культурного 
середовища та розвиток і ефективне використання її творчого потенціалу, 
ресурси якого, за даними багатьох досліджень, поки ще реалізуються у 
середньому не більш, ніж на 10-15%. Саме тому ще одне принципове 
положення видатного представника гуманістичної психології А.Маслоу: 
“Допомогти людині стати тією, ким вона здатна стати” [52] з його монографії 
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“Самоактуалізація” і винесено до епіграфу нашої роботи як та мета, що була 
поставлена та реалізовувалась у курсі “Діагностика профспрямованості”. За 
учбовим планом він викладався на кафедрі соціальної педагогіки 
Миколаївського філіалу Київського державного інституту культури протягом 
1993-1996 навчальних років.  

Об'єктом досліджень, що здійснювались за робочою програмою курсу 
дисципліни, являлись 247 студентів кафедри деної та заочної форми 
навчання. Діагностика особливостей професійної спрямованості серед 
студентів інших спеціалізацій вузу1 (бібліотечного факультету, методистів-
організаторів дозвілля, менеджерів культури, першокурсників кафедри 
декоративно-ужиткового мистецтва та навчаючихся за музичним фахом на 
факультеті народної художньої творчості) проводились автором у рамках 
індивідуальних занять за курсами “Психологія”, “Прикладна соціологія” та 
"Інформатика". 

Згідно давній традиції, визначення предмету діагностики - це володіння 
мистецтвом диференційованого аналізу у складному процесі розрізнення тієї 
(часом дуже суперечливої) сигнальної інформації, що надходить від об’єкту 
дослідження [53]. 

 У спеціальній літературі спрямованість як предмет діагностичного 
дослідження описують через сукупнісність домінуючих у особи психологічних 
властивостей, що реалізуються у її професійній, суспільно-політичній та 
побутовій сферах діяльності [54]. Серед таких властивостей більшість авторів 
називає мотиви, цілі, установки, орієнтації особи та домінуючі у ній потреби, 
наполягаючи на тому, що ці головні складові спрямованості особи потребують 
конкретного розпізнання шляхом їх як диференційного, а ще краще - 
комплексного психометричного вимірювання, аналізу та інтерпретації. 

На цьому шляху вітчизняна психологічна наука досягла певних 
методологічних та практичних успіхів. За результатами її досліджень ще у 20-

1 Проводячи  дослідження особливостей професійної спрямованості студентів вузу культури, ми 
виходили з того, що головні вимоги до їх майбутньої професійної діяльності містяться у 
кваліфікаційних характеристиках випускників  за конкретним фахом. Ці вимоги, а також 
поглиблений аналіз специфіки їх реалізації в сучасних умовах все повніше розкриваються у  
науковій літературі останнього періоду (див., напр.,: Поплавський М.М. Менеджер культури. - К., 
1996. - 416 c., Степанишин Б. Методики культурологічної діяльності. - Рівне, 1996. - 360 c., 
Мейжис И.А. Социально-психологические основы библиотечного обслуживания. - Николаев, 
1994. - 192 c.). Тому у даній роботі  не дається попереднє концептуальне описання змісту головних 
професійних функцій, що повинні виконувати досліджувані після закінчення вузу. Але ми 
враховували їх, інтерпретуючи у 3 - 5 розділах  посібника отримані  нами результати. 
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-30 роках було, наприклад, встановлено, що як і усіх інших і психічних 
процесах, механізм функціонування вказаних елементів спрямованості особи 
до певних видів діяльності діє по меншій мірі на трьох рівнях: підсвідомому, 
свідомому та надсвідомому. Така багаторівневість генезису та 
функціонування психічних властивостей людини нещодавно була 
підтверджена сучасними фахівцями з теорії інформатики та системного 
аналізу. Зокрема, ними було зафіксовано, що на рівні підсвідомого людина 
сприймає головним чином сигнали (знаки) з оточуючого середовища, а на 
рівні надсвідомого - оперує здебільше мовою символічних образів [55]. 
Особливо важливо враховувати обидва ці рівні у діагностичних 
дослідженнях, що проводяться у сфері культури і освіти.  

Разом з тим, за ідеологічних та політичних умов тоталітарного режиму, 
проблема співвідношення у спрямованості особи свідомого та 
неусвідомленого довгий час ігнорувалася, а по суті була заборонена для 
досліджень та наукових публікацій. Спроба звернутися до неї у теоретичній 
та практичній роботі вчених Всеукраїнського інституту гігієни виховання, 
Київського психоневрологічного інституту та Харківського інституту 
профвідбору у 20-ті роки закінчилась закриттям цих установ та репресіями до 
їх провідних кадрів. 

Між тим у Швейцарії, Австрії, США та інших країнах ця проблема 
активно досліджувалась на протязі досить значного часу. Намагаючись 
комплексно розглянути її з історичної, психологічної, соціологічної та 
культурологічної точок зору, К.Г.Юнг дійшов висновку про приоритетне 
значення свідомого у детермінації спрямованості людини, зокрема у сфері, 
що пов`язана з її професійним вибором. “Конкретність та спрямованість 
свідомого розуму" - писав він - “надзвичайно важливі надбання, за які 
людство сплатило дуже велику ціну. Без цих якостей були би неможливі 
наука, технологія та цивілізація, оскільки вони передбачають ... спрямованість 
процесів, що йдуть у свідомості. Ці якості абсолютно необхідні як 
державному діячу, лікарю та інженеру, так і простому робітникові. Взагалі ми 
можемо говорити, що індивід становиться непотрібним суспільству у тій мірі, 
у якій ці якості ослаблені неусвідомленим” [56]. Разом з тим, Юнг встановив, 
що у ряді професій художньо-творчого напряму (які і здобувають студенти у 
вузі культури) “перегородка, яка розділяє свідоме і неусвідомлене “дуже 
тонка, і закликав при діагностиці такої спрямованості не залишати поза 
увагою сферу неусвідомленого. Це тим більш важливо, що по відношенню до 
неусвідомленого, сферу свідомого у людини Юнг на підставі своїх, майже 60-
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річних досліджень, красномовно порівнював “з м`ячиком на поверхні 
океану” [57], а у аналізі діагностичних симптомів спрямованості головних 
психологічних типів він багато писав про “компенсаторну установку 
неусвідомленого”, яка так або інакше (у активній, а частіше - пасивній 
формах) позначається на “соціальних намірах та прагненнях самого 
суб`єкту” [58]. 

 На кількох переконливих прикладах життєвих невдач своїх пацієнтів Юнг 
показав, що незбалансованість свідомого та неусвідомленого в установках їх 
професійної спрямованості призвело не лише до соматичних та психічних 
захворювань, але у випадках, коли ці невдахи у своїй роботі керували іншими 
людьми, це наносило і серйозну суспільну шкоду [59].  

З метою профілактики, а у необхідних випадках - подолання такого роду 
явищ Юнг та ряд його послідовників розробили концепцію “психологічного 
синтезу” (“психосинтезу” або “синтетичної психотерапії”). Її суть - 
гармонізація раціонально - свідомої та неусвідомленої частин у соціально 
важливих напрямах діяльності особистості шляхом знайдення її 
“самості”, тобто “істинного - Я” [60]. 

Найбільш повно концепцію “психосинтезу” вдалося теоретично 
обгрунтувати і у значній мірі - втілити на практиці - відомому італійському 
психологу і психотерапевту, послідовнику ідей К.Г.Юнга та А.Маслоу 
Роберто Ассаджоллі. На початку 60-х років на V-тому міжнародному 
конгресі по психотерапії Ассаджоллі запропонував методологічно та 
методично поглиблену програму досліджень для надання допомоги тим, 
хто намагається самореалізувати (самоактуалізувати) своє "Я" у 
різноманітних сферах та напрямах людської діяльності.  

В скороченому вигляді програма Ассаджоллі, що викладена у його роботі 
"Психосинтез" [61], містить слідуючи 9 принципових положень, на які, на 
наш погляд, потрібно спиратись у діагностиці професійної спрямованості 
особи: 

1 Підхід з середини, виходячи з самості індивіду, його 
даності (виділено у тексті - І.Ш.).  

2 Розуміння або, скоріше, визнання того факту, що кожний 
індивід знаходиться у постійному розвитку, зростає та 
послідовно реалізує приховані можливості.  

3 Ведуча роль смислу, в особливості того смислу, якого 
кожний індивід надає своєму життю або шукає у житті 
(виділено у тексті - І.Ш.).  

4 Визнання значимістю цінностей, особливо етичних, 
естетичних, абстрактно-понятійних та релігійних у житті 
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1 З метою практичної реалізації останнього тезісу і своєї програми вцілому Р.Ассоджоллі 
запропонував 9 блоків  індивідуальних та групових діагностичних методик і значну кількість 
(порядка 50) психотерапевтичних та психокорекційних методів. - див.: Ассаджоллі Р.Психосинтез 
- К., 1997. - С. 68-70. 

кожного індивіду. 
5 Визнання того факту, що кожний індивід постійно 

залишається перед необхідністю вибору та прийняття 
рішення і послідуючої відповідальності, які вони тягнуть за 
собою (виділено у тексті - І.Ш.). 

6 Намагання до повноти розуміння мотивацій, які визначають 
вибір та прийняте рішення (виділено у тексті - І.Ш.).  

7 Визнання усієї глибини проблем ...людського життя, того 
місця, що займає у ньому тривога та ...страждання. 

8 Акцент на майбутньому та його динамічній ролі відносно 
сьогодення (виділено у тексті - І.Ш.). 

9 Визнання унікальності кожної людини.... потребує 
різноманітного сполучення множини...методик у рамках 
індивідуального підходу до кожного1. (виділено нами - І.Ш.).  

Досить плідною для поглиблення методології та адекватного розпізнання 
предмету проведених нами досліджень професійної спрямованості студентів 
зарекомендувала себе диспозиційна концепція особи, що у 70-х роках була 
висунута відомим соціологом та соціальним психологом В.А.Ядовим [62].  

 Термін "диспозиція" (у перекладі з англ. - “схильність, 
спрямованість духу”) трактується Ядовим як близьке за своїм значенням до 
поняття установки, або готовності суб`єкту адекватно реагувати на ті чи інші 
локальні ситуації [63]. Разом з тим диспозиційний аналіз відображає досить 
складну ієрархічну систему у спрямованості поведінки людини. На її 
нижчому, базову рівні знаходяться неусвідомлені, головним чином - вітальні 
детермінанти такої поведінки, які реалізуються у східних, типових ситуаціях. 
Диспозиція більш високого рівня - це т. зв. аттітюди (від англ. “attitude“ - 
ставлення). Їх формують “з одного боку, соціальні потреби, що пов`язані з 
включенням індивіда в первинні та інші соціальні групи, а з іншого, - 
відповідні соціальні ситуації” [64]. Нарешті, вищий рівень диспозиційної 
ієрархії утворює система життєвих орієнтацій стосовно цілей життєдіяльності 
даного індивіда та засобів досягнення цих цілей. Як підкреслює інший 
відомий соціальний психолог Г.Г.Ділігенський, запропонований В.А.Ядовим 
методологічний підхід дозволяє виділити “ з усієї маси установок особи ті, які 
носять ціннісний характер (у тексті - І.Ш.), або ціннісні орієнтації” [65]. 
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В діагностиці спрямованості особи, що проводиться відповідно з 
диспозиційною концепцією В.А.Ядова, слід також мати на увазі, що будь-яка 
установка людини включає у себе когнітивний, афективний та 
конативний компоненти. Когнітивний аспект установки - це знання про її 
об'єкт та ситуацію, що оточує особу. Афективний її аспект характеризує 
емоційне (позитивне чи негативне) ставлення до об об'єкту та ситуації, на які 
спрямована установка особи. Нарешті, конативний (або поведінський) аспект 
такої установки відтворює готовність діяти певним чином відносно об'єкту та 
ситуації. 

 Описуючи структуру диспозицій людини, В.А.Ядов виходить з того, що 
головні її компоненти "утворюють відносно самостійні підсистеми регуляції 
активності суб'єкту" [66].  

 У прикладних діагностичних дослідженнях основні складові такої 
підсистеми установок - диспозицій можна виміряти за допомогою трьох шкал 
т.зв. "семантичного диференціалу", що у 30 роках нашого сторіччя були 
запропоновані американським соціологом та соціальним психологом 
Ч.Осгудом: 1) шкали оцінки (у континуумі " добрий - поганий"), 2) шкали 
діяльності ("активний - пасивний") та 3) шкали потужності ("сильний - 
слабий") [67]. Особливо ефективним вимірювання показників установок 
людей за допомогою шкал Осгуда зарекомендувало себе у сферах 
функціонування їх як індивідуальної, так і суспільної культури (або - 
"соціодинаміки культури" за А.Молєм) [68].  

 Враховуючи сказане, головними інформаційними параметрами предмету 
діагностичних досліджень профспрямованості студентів ми відібрали: 

 їх установки на обрану діяльність (включаючи усвідомлено-неусвідомлені 
аспекти та когнітивні, афективні та конативні компоненти цих установок); 

 мотивації, якими вони керуються у такому виборі;  
 домінуючі у обслідуваних ціннісні (у широкому розумінні - соціокультурні) 

орієнтації, на основі розпізнання яких можна відшукати оптимальні засоби для 
самореалізації та розвитку їх потенціалу; 

 рівень готовності студентів до оволодіння необхідною сумою специфічних 
професійних якостей, а також рівень їх здатності до виконання тієї соціально-
рольової (статутної) поведінки, що приписується обраною спеціальністю. 

 
Після накопичення та обробки значного масиву первинних статистичних 

даних і встановлення оптимальних діагностичних норм по кожному з 
означених параметрів професійної спрямованості студентів постає завдання 
сформувати типологічну модель головних властивостей фахівця - 
випускника вузу культури для його ефективної самореалізації в умовах 
існуючих до цього фаху суспільних вимог.  
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