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В исследовании принимали участие 78 воспитателей детских до-
школьных учреждений, у которых были определены признаки син-
дрома эмоционального выгорания. У значительного большинства 
воспитателей наблюдался такой симптом эмоционального выго-
рания, как «редукция профессиональных обязанностей», который 
негативно влияет на их профессиональную деятельность. Была 
выявлена связь психоэмоционального состояния воспитателей с 
уровнем их самоактуализации. 
Ключевые слова: воспитатель, дошкольное учреждение, эмоцио-
нальное выгорание, самоактуализация. 
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ФЕНОМЕН НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ПСИХОЛОГІЇ 

Розглянуто феномен невизначеності, проведено теоретичний ана-
ліз підходів до вивчення невизначеності та загальних характерис-
тик поняття. 
Ключові слова: невизначеність, ситуація невизначеності, непе-
редбачуваність поведінки. 

Протягом усього нашого життя ми потрапляємо у ситуації, які 
характеризуємо як невизначені. Люди у побуті завжди описували це 
поняття як стан невпевненості і активно його використовували, як і 
науковці. Саме цим й зумовлена актуальність оброблюваної теми.  

Поняття невизначеності активно використовується в різних 
сферах наукової діяльності. Цей феномен розглядався і античними 
філософами, і сучасними науковцями, які вивчають кібернетику,  
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біологію та інші науки [5]. У сучасній психології невизначеності роз-
глядають його з різних сторін: аналізують поняття невизначеності в 
психології (R. W. Norton, Т.В. Корнілова, Е. Г. Луковицька та інші), ви-
вчають прояви особистісних особливостей в ситуаціях невизначено-
сті (М. А. Голубєв, А. П. Вяткін) та стан невизначеності в творчості лю-
дини (А. Л. Галин, Н. Ю. Бєлова), досліджують невизначеність у її 
зв’язку з життєстійкістю людини (Д. О. Леонтьєв). Найбільш активно 
вивчаються механізми подолання невизначеності (P. Foxman, 
О. П. Макушина,Н.А. Коваль), а в останні роки досить глибоко дослі-
джується толерантність до невизначеності (S. Budner, Д. МакЛейн, 
А. І. Гусєв, А. В. Карпов, І. М. Леонов). За Оксфордським тлумачним 
словником з психології, невизначеність є станом переконання, коли 
людина не зовсім впевнена [7]. Також часто невизначеність розумі-
ють як якесь відкрите завдання, в якому людина, яка виконує його, 
не знає усієї сукупності чинників та повинна привести декілька гіпо-
тез і тільки потім аналізувати, які з них є найрезультативнішими [1].  

У західній психології існує два поняття невизначеності: 
«uncertainty» і «ambiguity». Як відзначав А. А. Федоров [8], хоч ці два 
поняття пов’язані між собою досить схожими феноменами, але слід 
дати їм більш чіткі визначення і докласти зусиль, щоб знайти ана-
логи у рідній мові. Так «ambiguity» це ситуації, де відомі альтерна-
тиви і є кілька їх інтерпретацій. «Uncertainty» це ситуації, в яких неві-
домі альтернативні варіанти дії і відсутня інтерпретація. Він 
відзначав, що до першого поняття в перекладі більше підійде «неяс-
ність», а до другого «невизначеність». Невизначеність, як правило, 
розглядається як усвідомлення того, що наші переконання та уяв-
лення про світ не можуть точно передбачити майбутні події в на-
шому середовищі. У поведінкових та пізнавальних науках невизначе-
ність визначається, головним чином, у межах сфери прийняття 
рішень, і, отже, стосується труднощів передбачати події, які є наслід-
ками наших дій. Впливова теорія Yuand Dayan [9] запропонувала іс-
нування двох основних видів невизначеності: очікувана та несподі-
вана невизначеність. Перша стосується середовищ, в яких наявна 
інформація є слабким прогностичним фактором майбутніх подій. Од-
нак ця ненадійність є стабільною і відома. Наприклад, водіння в місті, 
де більшість водіїв постійно демонструють погане узгодження пра-
вил дорожнього руху, є типовим прикладом очікуваної невизначено-
сті: правила є слабкими предикторами до передбачення поведінки 
водіїв (і як вони будуть реагувати на власну поведінку), і це ненадій-
ність відома і відносно стабільна. На відміну від непередбаченої не-
визначеності, мова йде про ситуацію, коли фундаментальні зміни у 
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навколишньому середовищі стають недійсними щодо минулих про-
гнозів. 

Н. С. Малініна [6] у своїй праці вирішила узагальнити різні підходи 
до розуміння невизначеності та виділити характерні риси всіх ситуа-
цій, що викликають у людей стан невизначеності: 1) залежність від по-
дій, які неможливо передбачити з повною визначеністю; 2) невідомість 
ймовірності альтернатив; 3) неможливість аналізу і вимірювання зі скі-
льки завгодно великою точністю; 4) невизначеність будь-яких форм і 
підстав для прийняття рішень і вибору дій; 5) ймовірність того, що си-
туація призведе до невигідного результату, програшу; 

Можна виділити наступні три взаємопов’язані характеристики 
ситуації невизначеності [3]. А саме: 1) множинність – суб’єктивна на-
явність безлічі можливостей, варіативності виборів, рішень і інтерп-
ретацій; 2) непередбачуваність – суб’єктивну неможливість про-
гнозу її розвитку, невідому ймовірність тих чи інших подій, 
сприймається відсутність причинно-наслідкових закономірностей; 
3) не контрольованість – суб’єктивну неможливість контролювати 
розвиток подій, протистояти несподіванок, передбачити їх. 

M. W. Kramer [2, с. 165] виділив 2 фактори, які впливають на по-
ведінку людей в ситуації невизначеності: перший – людина не 
сприймає невизначеність у кожній ситуації. Прогнозовані ситуації чи 
ті, що легко розуміються, можуть мати для нього низький рівень не-
визначеності; другий – людина відрізняється за ступенем толерант-
ності до невизначеності. Специфічна ситуація може лягти в основу 
нестерпної невизначеності для однієї людини, коли інша не надає си-
туації ніякого значення.  

Отже, невизначеність у нашому житті може грати не тільки не-
гативну роль, яка полягає у тому, що стан невизначеності може при-
гнічувати людину. Позитивна ж роль цього феномена розвертається 
у свободі та є джерелом креативності. Слід зазначити, що А. Л. Галін 
розумів невизначеність як щось, що може не нести ніякої користі лю-
дині, наприклад як лінощі, чи наприклад, бути частиною руху вперед, 
оновленням людини [7]. Він дає визначення невизначеності, як дії рі-
зних сторін душі у різноманітних напрямках, коли людина не має по-
няття, що вибрати и куди йти далі. 

Таким чином, невизначеністю можна назвати ситуацію, в якій 
через нестачу або перевантаженість інформацією через що, людина 
стає невпевненою у своїх подальших діях та не може вирішити яке 
рішення їй обрати. Невизначеність може призводити не тільки до 
стану невпевненості, а також розгубленості та зниженню психологі-
чного благополуччя людини, впливати на якість її життя. 
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Рассмотрен феномен неопределенности, проведен теоретический 
анализ подходов к изучению неопределенности и общих характери-
стик понятия. 
Ключевые слова: неопределенность, ситуация неопределенно-
сти, непредсказуемость поведения. 

 
 
 
 
 
 


