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складних явищ, проявляють інтерес до складних речей та ідей, люб-
лять ставити перед собою важкі завдання, вивчати щось без сторон-
ньої допомоги, проявляють наполегливість, щоб досягти своєї мети, 
пропонують дуже складні шляхи вирішення проблеми, ніж це зда-
ється необхідним. 

Подальша перспектива дослідження полягає у вивченні специ-
фіки креативності у чоловік та жінок зрілого та підліткового віку. 
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На основі теоретичного аналізу розкрито сутність професійної 
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когнітивно-ціннісній, емоційно-мотиваційній, діяльнісно-поведін-
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Зміни у життєдіяльності сучасного суспільства, в якому пріори-
тетного значення набуває розвиток особистості, задоволення її пот-
реб, взаємна відповідальність суспільства за особистість і особис-
тості за розвиток суспільства, актуалізують проблему професійної 
відповідальності фахівців. Теоретичний аналіз означеної проблеми 
потребує з’ясування ключового поняття «відповідальність», яке за 
своєю сутністю є багатоаспектним. У соціології поняття «відповіда-
льність» тлумачиться «як усвідомлення індивідом, соціальною гру-
пою, народом свого обов’язку перед суспільством, розгляд крізь при-
зму цього обов’язку суті і значення своїх вчинків, діяльності, 
узгодження їх з обов’язками і завданнями, що виникають у зв’язку з 
потребам суспільного розвитку» [4, с. 256]. Як психологічне явище 
відповідальність являє собою «результат інтеграції всіх психічних 
функцій особистості: суб’єктивного сприймання навколишнього 
світу, оцінки власних чуттєвих ресурсів» [3, с. 19],«своєрідний стан 
свідомості,(у формі свідомості і почуття відповідальності, обов’язку, 
совісті [2, с. 115].  

Тому правомірно виділити соціальну (об’єктивну) та психологі-
чну (суб’єктивну)сторони відповідальності і розглядати їх у взаємо-
дії. Соціальна сторона відповідальності представлена з позиції пот-
реб суспільного розвитку і характеризується свідомим дотриманням 
моральних принципів і правових норм, які виражають суспільну необ-
хідність. В контексті психологічної сторони відповідальність характе-
ризується як стійка риса особистості, що дозволяє індивіду узгоджу-
вати вимоги оточуючої дійсності з власними бажаннями, діяти у 
відповідності з вимогами до самої себе, що сприяє перетворенню зов-
нішнього обов’язку у внутрішню потребу. Ідеї поєднання об’єктив-
ного і суб’єктивного аспектів відповідальності знайшли відображення 
у працях К. А. Абульханової-Славської, Н. Г. Ничкало, Г. П. Васяновича, 
В. М. Савчина та ін. Зокрема, К. А. Абульханова-Славська зазначає, що 
відповідальність – це «самостійне добровільне здійснення необхідно-
сті в межах і формах, які визначаються самим суб’єктом, як ідеальне 
мисленнєве моделювання суб’єктом відповідальної ситуації, її меж і рі-
внів складності, а потім– практичне здійснення»[1, с. 111].  

Здійснений теоретичний аналіз свідчить, що відповідальність 
як соціально-психологічне утворення, знаходить своє відображення 
у професійній відповідальності. З соціальної точки зору професійну 
відповідальність слід пов’язувати з: відношенням фахівця до встано-
влених законодавством і правилами трудового розпорядку повнова-
женнями, спрямованими на забезпечення результатів професійної 
діяльності; загально прийнятим стандартом професійної поведінки, 
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згідно до якого фахівець розглядає себе зобов’язаним сумлінно ви-
конувати свої професійні обов’язки. Як особистісна якість профе-
сійна відповідальність полягає у моральній потребі, здібності та 
практичній готовності виконувати свої професійні обов’язки згідно 
до вимог чинних законів, давати своїй професійній діяльності само-
оцінку, здійснювати саморегуляцію професійної діяльності і поведі-
нки в трудовому колективі [3]. 

Як своєрідне соціально-психологічне утворення професійна від-
повідальність має складну психологічну структуру, компоненти якої 
реалізуються вкогнітивно-ціннісній, емоційно-мотиваційній та дія-
льнісно-поведінковій сферах особистості фахівця. 

У когнітивно-ціннісній сфері професійна відповідальність вияв-
ляється в інформованості особистості щодо її сутності, соціальних 
вимог до фахівця, усвідомленні ним власного «Я-професійне», в 
якому відображається розуміння своїх обов’язків у сфері практичної 
професійної праці. Когнітивні уявлення особистості про моральні 
норми перетворюються у внутрішні регулятори діяльності за умо-
вами позитивного емоційного ставлення і прийняття особистістю 
суспільно визнаних норм і правил поведінки, що забезпечується по-
чуттям відповідальності, яке виступає в якості мотиву як ціннісної 
орієнтації у сфері професійної праці, що сприяє трансформації 
об’єктивної значущості певних способів діяльності з позицій 
обов’язку в особистісну значимість. 

Для того, щоб емоційно прийняті знання соціально схваленого 
образу дій, вчинків втілилися в реальній поведінці, необхідно щоб со-
ціально задана норма поведінки не тільки раціонально й емоційно 
була засвоєна, але й практично освоєна, тобто міцно ввійшла в прак-
тику поведінки і діяльності працівника. Тому спонукально-мотива-
ційна функція професійної відповідальності пов’язана з прийняттям 
рішення, виконання якого визначає напрям активності, що безпосе-
редньо приводить до певної дії. Безпосереднім критерієм сформова-
ності відповідальності як особистісно-професійної якості виступає 
власна поведінкова практика, яка є елементом діяльнісно-поведін-
кового компоненту і реалізується через виконання прийнятих рі-
шень, обов’язків, завдань, що потребує постійної саморегуляції осо-
бистістю своєї діяльності, поведінки і самоконтролю [3; 5]. 

Таким чином, вищевикладене дозволяє зробити висновок щодо 
складності феномена професійної відповідальності і представити 
його як інтегральну соціально-психологічну-якість, яка характери-
зує фахівця як суб’єкта професійної діяльності і залежить від зайня-
тої ним позиції в системі соціально-професійних відносин.  
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На основании теоретического анализа раскрыта сущность профес-
сиональной ответственности как социально-психологического фе-
номена, осуществлен анализ взаимообусловненности проявления ее 
структурных компонентов в когнитивно-ценностной, эмоционально-
мотивационной, деятельностно-поведенческой сферах личности. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОГО 
ІНТЕЛЕКТУ В ЮНАКІВ І ДІВЧАТ СТУДЕНТСЬКОГО 

ВІКУ 

Надано психологічну характеристику соціального інтелекту як ін-
телектуальної здібності, яка визначає успішність спілкування і со-
ціальної адаптації молоді. Емпірично вивчено показники рівнів соці-
ального інтелекту серед юнаків та дівчат студентського віку.  
Ключові слова: соціальний інтелект, спілкування, молодь, студе-
нтський вік. 

Сьогодення сучасної молоді в Україні характеризується посилен-
ням впливу на життя та особистий розвиток соціально-економічних 


