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ставленням чоловiчої та жiночої статi. Обиратимуться дослiджуванi рiзних 
спецiальностей. 

З метою вирiшення поставлених перед нами завдань, методичне забезпечен-
ня нашого дослiдження має включати комплекс методiв та методик.

Виходячи iз новизни поняття та пов’язаною з цим складнiстю дiагностики 
емоцiйної компетентностi ми плануємо використати наступнi методи та методи-
ки: для визначення особливостей ЕI – методики М.А.Манойлової та Н.Холла; для 
визначення рiвня емоцiйної компетентностi - власноруч розроблений опитуваль-
ник; для вимiру особливостей емоцiйних властивостей – методику самооцiнки 
емпатичних здiбностей, методику рiвня тривожностi Ч.Д.Спiлбергера; для ви-
значення рiвня самоактуалiзацiї – опитувальник самоактуалiзованої особистостi 
Е.Шострома, тест самоактуалiзацiї (САТ); для визначення рiвня сумлiнностi, 
вiдкритостi новому досвiду, емоцiйної стiйкостi, позитивного ставлення до ото-
чуючих – п’ятифакторний особистiсний опитувальник («Велика п’ятiрка»); для 
визначення рiвня сензитивностi до емоцiогенних подразникiв, iнтенсивностi 
перебiгу емоцiйних реакцiй, знаку емоцiй – емоцiйний щоденник; для збору дан-
них – метод анкетного опитування. Для аналiзу результатiв дослiдження вико-
ристаємо математико-статистичнi методи за програмою SPSS.

Практична цiннiсть роботи полягає у тому, що значимiсть даного 
дослiдження вiдкриває новi перспективи для планування зусиль, спрямованих 
на модифiкацiю цiєї важливої iнтегральної властивостi особистостi, яка роз-
глядається як одна з провiдних детермiнант успiху життєдiяльностi. Матерiали 
дисертацiйного дослiдження можуть знайти практичне застосування при 
розробцi тренiнгiв емоцiйної компетентностi.  
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Цiлеспрямованiсть як чинник формування автобiографiчної пам'ятi

Сучасний стан справ у дослiдженнях автобiографiчної пам'ятi можна оха-
рактеризувати як однобокiсть. Основна увага дослiдникiв прикута до того, як i 
пiд дiєю яких чинникiв вiдбувається реконструкцiя спогадiв, вивчається лише 
процес вiдтворення автобiографiчних спогадiв. Проте, самим парадоксальним 
чином за межами аналiзу автобiографiчної пам'ятi опинилися iншi три про-
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цеси пам'ятi: запам'ятання, збереження та забування. Феномени пам'ятi роз-
глядаються окремо один вiд одного без спроб пiдвести їх пiд одну концепту-
альну iдею. На наш погляд цiєю iдеєю є iнтенцiональна (футурогенна) теорiя 
пам'ятi Г.К. Середи, та її логiчний розвиток — теорiя iндивiдуального досвiду 
О.М. Лактiонова. 

Основна думка теорiї Г.К. Середи: пам'ять повинна аналiзуватися не як 
продукт певної дiї, а як умова здiйснення наступного дiї. Психологiчний 
механiзм пам'ятi має пояснюватися i розумiтися виходячи з того, що має 
бути, а не з того, що було. Ґрунтуючись на дослiдженнях мимовiльної пам'ятi 
П.I. Зiнченка, який показав, що найбiльш продуктивно запам'ятовується 
те, що входить в змiст основної мети дiї суб'єкта, Г.К. Середа розвинув цi 
iдеї i запропонував екстраполювати цi результати на всю пам'ять людини: 
«будь-яка дiяльнiсть передбачає своєрiдну селекцiю матерiалу, що склада-
ється у видiленнi «цiльових» компонентiв його змiсту i вiдволiканнi вiд усiх 
iнших сторiн. У результатi такої виборчої взаємодiї суб'єкта з матерiалом 
тiльки певна частина його змiсту вибудовується в процесi дiяльностi в дея-
ку «червону лiнiю» цiлей, що реалiзують її провiдний мотив. Саме ця части-
на матерiалу i запам'ятовується найбiльш продуктивно». Виходячи з вищес-
казаного, Г.К. Середа розглядає пам'ять як продукт цiлеспрямованої пред-
метної дiяльностi. 

Вiдбiр матерiалу, який необхiдно зберегти в пам'ятi, задається мотивацiйно-
смисловими установками на майбутнє, тобто обумовлений майбутнiм. У той 
же час, без визначення цiнностей, якими володiє особистiсть, без визначення 
структури цих цiнностей, їх ваги, неможливо пояснити i зрозумiти рушiйнi сили 
поведiнки людини.  

У нашому дослiдженнi, окрiм методiв вивчення автобiографiчної пам'ятi, ми 
використовували тест СЖО, який вивчає джерела, з яких людина може черпати 
сенс свого життя – смисложиттєвi орiєнтацiї. 

Найбiльш важливим результатом ми вважаємо зв'язок показники пер-
шої субшкали тесту СЖО («цiлi в життi») з сумою слiв у вiдповiдях на питан-
ня «Навiщо?» i «Чому?» в описах подiй особистого минулого респондентiв 
(кореляцiя r Спiрмена = 0,679, p = 0,04). (Варто зазначити, що ми виключили 
можливiсть впливу культурного та освiтнього рiвня на кiлькiсть слiв-описiв — 
не було знайдено  вищевказаного зв'язку з позицiї вiдмiнностей у зв'язку  
з освiтою та соцiальним статусом.)

За допомогою кластерного аналiзу нам вдалося видiлити чотири групи 
респондентiв у зв'язку з показником субшкали «цiлi в життi»: 

Група 1 (показник за шкалою «цiлi в життi» вiд 6 до 14 балiв). Для цiєї гру-
пи характерна практично повна вiдсутнiсть описiв у вiдповiдях на питання 
«Навiщо?» i «Чому?» вiдносно подiй минулого. 

Група 2 (показник за шкалою «цiлi в життi» вiд 15 до 23 балiв). У цiй групi 
респонденти, як правило, за рiдкiсним винятком, дають короткi формальнi 
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вiдповiдi («так треба було», «прийшов час», «складно пояснити»). Для приблиз-
но 20%-30% подiй вiдсутнi вiдповiдi на питання «Навiщо?» та «Чому?» 

Група 3 (показник за шкалою «цiлi в життi» вiд 24 до 34 балiв). Для цiєї гру-
пи кiлькiсть подiй, якi не були б описанi хоча б за одним питанням, складає мен-
ше 10%. Формальних вiдповiдей менше 25%. Значна частина подiй має опис, що 
дає в загальнiй мiрi зрозумiти про причини i наслiдки подiй. 

Група 4 (показник за шкалою «цiлi в життi» вiд 35 до 39 балiв). Для цiєї 
групи характерне практично повна вiдсутнiсть подiй, за яким не дано опису 
або данi формальнi вiдповiдi. Характерна наявнiсть осiб з понад 40% подiй 
яких у вiдповiдях на запитання «Навiщо?» та «Чому?» є деталi прямо не 
вказанi безпосередньо в описi подiй (тобто у вiдповiдях «Хто?», «Що зро-
бив?», «Де?» i «Коли?») i якi є самостiйними подiями зi своїми суб'єктами 
та об'єктами. 

Аналiзуючи отриманi данi, ми вважаємо доведеним зв'язок цiннiсного кон-
структа «мета в життi» з якiстю опису подiй у нашому дослiдженнi: чим бiльше 
властивi життю суб'єкта «свiдомiсть, спрямованiсть i часова перспектива», тим 
простiше суб'єкт вербалiзує опис цих подiй, тим бiльше в його описi подробиць, 
тим зрозумiлiше для нього причинно-наслiдковi зв'язки цих подiй. 

Цiлеспрямованiсть, як риса особистостi, на наш погляд, передбачає якусь 
активну спрямованiсть суб'єкта на певний результат дiяльностi. А це, у свою 
чергу, припускає, що суб'єкт представляє чого вiн хоче, де це знаходиться, i як 
цього досягти. Звертаючись до iдеї П.I. Зiнченко про те, що найбiльш продук-
тивно запам'ятовується змiст основної мети дiї суб'єкта, можна сказати, що 
цiлеспрямованiсть передбачає усвiдомлення життєвого шляху, його цiлей i за-
вдань. А це має прямий вплив на автобiографiчну пам'ять, що зберiгає важливу 
iнформацiю для досягнення цих цiлей. 

Рефлексуючи свою дiяльнiсть, своє мiсце в соцiальних вiдносинах, ви-
значаючи свої цiлi i завдання, суб'єкт, по-перше, повинен звiрятися зi своїм 
минулим досвiдом, надаючи тим чи iншим подiям нового змiсту, а, по-друге, 
має ставити новi цiлi i завдання, якi мотивують автобiографiчну пам'ять ко-
мандою «запам'ятовуй це». Звiдси, чим бiльш цiлеспрямованою є людина, 
тим частiше i глибше вона повинна рефлексувати свою дiяльнiсть, звiряючи 
власнi програми з навколишньою дiйснiстю, тим бiльш розгорнутим  
буде змiст автобiографiчної пам'ятi. Це показують чотири групи, видiленi 
нами.

Безумовно, вкрай складно пiдтвердити точний причинно-наслiдковий 
зв'язок мiж такими взаємообумовленими явищами як цiлеспрямованiсть i 
автобiографiчна пам'ять, проте розгляд цього зв'язку з позицiї iнтенцiонального 
пiдходу, дуже добре вписується в загальну концептуальну картину, що розро-
бляється нами. Цiлеспрямованiсть, як комплексна характеристика тих факторiв, 
якi визначають автобiографiчну пам'ять, здається нам дуже продуктивним  
i перспективним дослiдницьким конструктом. 


