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ЕМПАТІЯ ТА ОСОБИСТІСНЕ ЗРОСТАННЯ В АКМЕОГЕНЕЗІ 

В статті подано критичний аналіз дослідження критеріїв особистісного зростання (особистісної зріло-
сті, становлення, самоактуалізації) впродовж акмеогенезу. Серед критеріїв особистісного зростання виділено 
емпатію та відповідні емпатійні ставленння (моносуб‘єктна трансфінітна емпатія, інтерсуб‘єктне, транс-
цендентне, духовне, родове та універсальне емпатійні ставлення). Показано, що емпатія – це той механізм, 
той феномен, який дає особистості можливість подолати ізоляцію і самореалізуватися через духовне та уні-
версальне емпатійне ставлення до Бога, інших людей. 

Емпірично доведено, що в акмеогенезі для особистісного зростання і успіху в професійній діяльності, зок-
рема управлінській, необхідні досить розвинуті емпатійні якості. 
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Постановка проблеми. Феномени особистісного 
зростання, становлення, самоактуалізації, зрілості 
традиційно пов‘язують з віком дорослості (зрілості). 
Зрілість – це період найвищих досягнень особистості 
у фізичному, інтелектуальному, духовному розвитку, 
професійній діяльності тощо. Проблема дорослості – 
одна з найменш досліджених соціально-
психологічних і вікових проблем.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
дослідників не існує єдиного погляду на розвиток до-
рослої людини. На думку Л.С. Виготського [3], розви-
ток у зрілому віці йде за зовсім іншими законами по-
рівняно з дитинством. Велике значення для розвитку 
особистості має становлення процесів саморегуляції і 
самодетермінації. Активність людини повинна бути 
спрямованою на вбудовування себе в існуючий світ. 
Водночас вона має розвивати те, що зробить її адеква-
тною власній внутрішній сутності. 

Натомість, збільшується кількість досліджень 
зрілого віку з точки зору найвищих досягнень особис-

тості в цей період [1; 4; 13]. Ці дослідження в основ-
ному присвячені вивченню досягнень у професійній 
сфері й взаємообумовленості мотиваційних, характе-
рологічних та інших особистісних характеристик із 
професіоналізацією. Питання про особистісне зрос-
тання в дорослому віці, психологічну зрілість особис-
тості, їх психологічні чинники, критерії, залишається 
відкритим і нині. Значний внесок у розробку критеріїв 
зрілої особистості зробили психологи гуманістичного 
напрямку: Е. Фромм, Г. Олпорт, А. Маслоу та ін. 

В.Е. Фромма [15] зріла особистість – це особис-
тість із продуктивним характером, яка є діяльною, 
незалежною, чесною, спокійною, люблячою, творчою 
і яка робить соціально-корисні вчинки. У ній прояв-
ляються здатність до продуктивного логічного мис-
лення, любові і діяльності. Завдяки продуктивному 
мисленню особистість здатна створити адекватну Я-
концепцію. Сила продуктивної «зрілої» любові дає 
можливість людям палко любити все живе на Землі, 
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проявляючи піклування, відповідальність, повагу і 
знання. 

Г. Олпорт [12] вважав, що дозрівання людини – 
це неперервний процес становлення, який триває все 
життя. Психологічно зрілу людину він охарактеризу-
вав такими шістьма рисами: зріла людина має широкі 
межі «Я»; здатна до теплих сердечних стосунків; спо-
кійна, характеризується високим самоприйняттям; 
має реалістичне сприймання, досвід і домагання; зда-
тна до самопізнання і має почуття гумору; володіє 
цілісною життєвою філософією, тобто має домінуючу 
ціннісну орієнтацію, яка надає значущості і сенсу дія-
льності особистості. 

А. Маслоу [10] зрілість особистості пов‘язував із 
задоволенням вищої її потреби в самоактуалізації, 
тобто бажанням стати тим, ким вона може стати, до-
сягнути вершини свого потенціалу. Самоактуалізація 
– це прагнення людини до вдосконалення і намагання 
робити найкращим чином те, на що вона здатна. 

А. Маслоу виділив 15 основних характеристик 
людей, які самоактуалізуються. Найбільш цінні з них, 
що стосуються предмета  нашого дослідження, є на-
ступні: ефективне, адекватне і безоцінювальне 
сприймання реальності; прийняття себе, інших  і при-
роди; зосередженість на проблемі (роботі, меті, 
обов‘язкові, життєвій місії); здатність до вершинних 
або містичних переживань у кульмінаційні моменти 
кохання та інтимності, в поривах творчості, інсайту, 
відкриття і злиття з природою; суспільний (соціаль-
ний) інтерес, що проявляється у співчутті, симпатії і 
любові до всього людства, особливому почутті емпа-
тії до хворобливих людей; мають глибокі міжособис-
тісні стосунки тощо. 

З усього сказаного вище можна зробити висно-
вок, що невід‘ємною ознакою особистісного зростан-
ня, що обумовлює психологічну зрілість людини, є 
здатність до емпатії, яка допомагає їй у пошуках вла-
сної ідентичності, позитивній соціально-
психологічній адаптації, самоактуалізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Згі-
дно з епігенетичною теорією розвитку особистості 
Е. Еріксона, залежно від методів і результатів 
розв‘язання вікових криз між онтогенетичними стаді-
ями періоду дорослості, рівня морального розвитку та 
самосвідомості, взаємин з мікросоціумом особистіс-
ний розвиток має  два напрямки: нормальну й анома-
льну лінії розвитку. Результатом нормального розвит-
ку є позитивні новоутворення на кожній стадії: у ран-
ній зрілості (від 20 до 25 років) – це любов, у середній 
(від 26 до 64 років) – це піклування, в пізній зрілості 
(після 65 років) – це мудрість. 

Період ранньої зрілості знаменують перші досяг-
нення особистісної ідентичності та початок продукти-
вної діяльності, що дає поштовх до побудови системи 
нових міжособистісних стосунків. На одному полюсі 
цього виміру перебуває інтимність, на іншому – ізо-
ляція. Інтимність є потаємним почуттям, яке виража-
ється у здатності злити воєдино особистісну ідентич-

ність з ідентичністю іншої людини без побоювання 
втратити щось у собі, інший сприймається, як «Ти». 
Відповідно до нашої концепції [6], в основі такого 
злиття лежить моносуб‘єктна трансфінітна емпатія. 

Щоб мати інтимно-особистісні стосунки, індивід 
має досягти стабільної ідентичності. Наші досліджен-
ня [5; 6; 7] показали, що високоемпатійне юнацтво 
швидше усвідомлює власну ідентичність і стає здат-
ним до зрілих інтимно-особистісних стосунків. 

Водночас на цій стадії можливе зайве захоплення 
собою, нездатність установлювати спокійні та довір-
ливі міжособистісні стосунки, що породжує почуття 
самотності, соціальної ізоляції. Такі люди не здатні до 
емпатійних стосунків. У більшості з них розвиток 
емпатії перебуває на психофізіологічному рівні. Такі 
особи егоцентричні, схильні до маніпулювання та 
експлуатації інших людей. 

Для виходу особистості із кризи «інтимність-
ізоляція» необхідним є культивування любові у взає-
модії з людьми. Любов – це не лише романтичні та 
еротичні стосунки з коханою людиною, а й здатність 
ввіряти себе іншій людині і залишатися вірним цим 
стосункам, навіть якщо вони потребують нетривіаль-
них учинків або самозречення. Такий тип любові про-
являється у взаємному піклуванні, повазі і відповіда-
льності за іншу людину.  

У ранній зрілості може з‘явитися бажання допо-
магати, служити, присвятити себе іншим людям, яке 
повністю може реалізуватися у середній та пізній зрі-
лості. Основна проблема цього періоду полягає у ви-
борі між продуктивністю та інертністю. Продуктив-
ність проявляється у піклуванні про майбутнє благо-
получчя усього людства. Кожен дорослий повинен 
прийняти або відкинути думку про свою відповідаль-
ність за вдосконалення суспільства. 

Продовжуючи лінію розвитку емпатії, можемо 
говорити, що у зрілому віці, за умови продуктивного 
розвитку, в особистості відбувається розширення 
множини об‘єктів емпатії, а також ускладнення її фе-
номенології та структури. Моносуб‘єктне емпатійне 
ставлення до партнера, дитини трансформується у 
інтерсуб‘єктне емпатійне ставлення [6] до різноманіт-
них соціальних груп (інвалідів, дітей-сиріт, творчої 
молоді та ін.). Так, у США більше 80 мільйонів осіб 
систематично займаються доброчинною діяльністю: 
допомагають працівникам дитячих будинків, хворим 
на СНІД, «малюкам-наркоманам», бездомним, приби-
рають узбережжя річок, морів, парки, ліси тощо. 

Піклування, за Е. Еріксоном, – це психологічна 
протилежність апатії і байдужості. Таким чином, в  
основі продуктивного піклування  лежить емпатія. 
Піклуючись про долю майбутніх поколінь, особис-
тість проявляє родові емпатійні ставлення. 

Активність  непродуктивних людей спрямована, 
переважно, на задоволення власних потреб, що приз-
водить до вихолощення, обмеження міжособистісних 
стосунків, проявів жорстокості, агресії, нетерпимості 
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тощо, тобто такі люди схильні до антиемпатійних 
стосунків і дисонансної емпатії. 

У продуктивних людей розвиваються екзистен-
ційні потреби [15]: потреба в трансценденції (в подо-
ланні власної пасивності і тваринної природи), потре-
ба в коренях (відчувати себе невід‘ємною частинкою 
світу), в орієнтації, певній системі поглядів, переко-
нань, у визначенні сенсу життя, а також у 
прив‘язаності і вірності, у присвяті себе чомусь або 
комусь (вищим цілям, Богу), в чому б полягав для них 
сенс життя. Така посвята дає можливість подолати 
ізольоване існування. На нашу думку, емпатія – це 
той механізм, той феномен, який дає особистості мо-
жливість подолати ізоляцію і самореалізуватися через 
духовне та універсальне емпатійне ставлення до Бога, 
інших людей, через яких Бог проявляється і які є но-
сіями Добра, Істини, Краси, Досконалості. 

Люди різними шляхами шукають сенс життя: од-
ні – через духовні практики, меценатство, доброчинну 
діяльність, інші – через прагнення досягти найвищих 
успіхів у професійній діяльності. 

З метою емпіричного підтвердження теоретичних 
міркувань нами було проведено експериментальне 
дослідження особистісних чинників успішної профе-
сійної діяльності, зокрема управлінської. Метою дос-
лідження  було вивчення впливу емпатії на успішне 
професійне самовизначення, яке є базовим елементом 
особистісного зростання. Передбачалося, що належ-
ним чином розвинута емпатійність є чинником успіху 
в професійному становленні, зокрема в управлінській 
діяльності. 

Дослідження проводилося в три етапи. На пер-
шому етапі виявлялись особистісні чинники успішної 
професійної діяльності загалом, на другому – дослі-
джувались умови успішної управлінської діяльності 
та система її особистісної детермінації, а на третьому 
– визначалися кореляти емпатії в системі детермінант
успішної управлінської діяльності. На першому етапі 
вибірка становила 60 осіб (28 чоловіків і 32 жінки) від 
23 до 60 років. Для забезпечення надійності і вірогід-
ності дослідження робота проводилася з людьми, які 
зайняті у різних сферах діяльності. На другому етапі 
вибірка становила 30 осіб (15 чоловіків та 15 жінок) 
від 23 до 50 років. Для забезпечення надійності і віро-
гідності дослідження робота проводилася з управлін-
цями різних рівнів у різноманітних сферах діяльності: 
директорами, менеджерами різних рівнів, керівника-
ми відділів, власниками фірм та підприємств, приват-
ними підприємцями тощо.  

Застосовувалися наступні методи та методики 
дослідження: тест на самоорганізованість [11] з ме-
тою виявлення здатності досліджуваних ставити цілі 
та організовувати діяльність спрямовану на їх досяг-
нення; методика діагностики особистості на мотива-
цію досягнення успіху Т. Елерса [8]; прогресивні мат-
риці Равена для визначення рівня домагань особисто-
сті [9]; методика А.В. Морозова [11] для визначення 
вольової регуляції поведінки; методика В.В. Бойка [8] 

для дослідження емпатійних здібностей; питальник на 
визначення рівня розвитку емпатії А. Мехрабіана і 
Н. Епштейн [14]; експертна та суб‘єктивна оцінка за 
10-бальною шкалою складових успіху (низки особис-
тісних детермінант, у тому числі й емпатії, запропо-
нованих автором)  в професійній діяльності, що дава-
ло можливість диференціювати респондентів за чоти-
рма рівнями успішності: ситуативно (частково) успі-
шні, помірно успішні, успішні та високоуспішні.  

Те, що поряд з реальними успіхами респондентів 
визначалась їх суб‘єктивна оцінка, зумовлено тим, що 
об‘єктивні досягнення особистості, які високо оціню-
ються іншими людьми, можуть переживатися нею, як 
посередні результати. Тому важливим є не стільки 
реальний успіх, скільки його переживання, оцінка, 
ставлення до нього суб‘єкта. За допомогою експерт-
ної оцінки формувалась вибірка об‘єктивно успішних 
професіоналів. 

На першому етапі дослідження було виявлено, 
що успішність у професійній діяльності залежить від 
чіткості механізму цілепокладання 

мотивації досягнення 

успіху  високого рівня дома-

гань , вольової регуляції 

поведінки . Дослідження 
впливу емпатії на усвідомлення власного професіона-
лізму показало, що існує залежність між рівнем роз-
витку емпатійних здатностей особистості й успіхом, 
якого вона досягає у професійній діяльності 

. 
Так, виявлено, що респонденти, які вважають се-

бе успішними, мають середній рівень емпатійних зда-
тностей. Загалом емпатійність більш розвинена у жі-
нок, ніж у чоловіків. Цікавим для дослідження стало 
те, що успішні респонденти, як жінки, так і чоловіки, 
мають розвинутий «канал емоційної та раціональної 
емпатії» [2]. Однак у жінок частіше домінує емоцій-
ний канал емпатії, а в чоловіків – раціональний. До 
того ж у багатьох успішних жінок домінує й інтуїтив-
ний канал емпатії. Вони на підсвідомому рівні вхо-
дять в емоційний резонанс з емпатом. Такі жінки, 
спираючись на інтуїцію, здатні адекватно відобража-
ти внутрішній світ партнера і діяти в умовах дефіциту 
вихідної інформації про нього. На інтуїтивному рівні 
узагальнюється різноманітна інформація про партне-
ра. 

Розвинуті інтуїтивний, емоційний та раціональ-
ний канали емпатії, що були виявлені за методикою 
В.В. Бойка, відповідають за своєю суттю особистісно-
смисловій емпатії [6]. Отже, професійно успішні лю-
ди мають розвинуті емпатійні здібності на соціопси-
хологічному рівні. Це зумовлює їх спрямованість на 
інших людей, зацікавленість у них, а також, при необ-
хідності, спонукає їх до співпереживання, співчуття 
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та сприяння їм. Така взаємодія з людьми найбільшою 
мірою зумовлює успіх у професіях соціономічного 
типу. 

Виявлена і гендерна диференціація емпатійної 
детермінації успішної професійної діяльності. Серед 
успішних жінок більша частка, порівняно з чоловіка-
ми, проявляє розвинену емпатію (відповідно 38% та 
18%). Однак їх переживання професійного успіху ме-
ншою мірою залежить від цієї якості, ніж у чоловіків. 
Коефіцієнт кореляційного взаємозв‘язку між показни-
ками успішності в професійній діяльності та емпатії 
чоловіків вищий порівняно з жінками (відповід-

но, , ).   

Цікаві результати отримані при аналізі емпатій-
ності досліджуваних, які по- різному оцінили власний 
успіх в професійній діяльності (див. табл. 1).  

Порівнюючи показники емпатії осіб із різним рі-
внем успіху, приходимо до висновку, що серед успі-
шних та помірно успішних досліджуваних перебува-
ють люди з різним рівнем розвитку емпатії, а серед 
високоуспішних виявилися лише особи з дуже низь-
кою та високою емпатією.  

Ситуативно успішні проявляють дуже низьку ем-
патію. Переважна більшість успішних та помірно ус-
пішних досліджуваних мають занижений  (відповідно 
13,33% та 25,00%) та середній рівні (відповідно 8,33% 
та 16,67%) розвитку емпатії. 

Таблиця 1  
Показники розвитку емпатії в респондентів з 

різною суб’єктивною оцінкою власної успішності у професійній діяльності (у %) 

Рівні успішності Рівні розвитку емпатії 
низький занижений середній високий 

Ситуативно (частково) успі-
шні 5,00 0,00 0,00 0,00 

Помірно успішні 13,33 25,00 16,67 5,00 
Успішні 6,67 13,33 8,33 1,67 

Високоуспішні 1,67 0,00 0,00 3,33 
 
Іншими словами, переважна більшість досліджу-

ваних, які мають досить розвинену (не низьку) або 
високорозвинену емпатію, виявились успішними в 
професійній діяльності. Очевидно, частина високоус-
пішних працівників (1,67%), які мають дуже низьку 
емпатію, застосовують для досягнення успіху страте-
гію домінування, жорсткого волевиявлення тощо. 

На другому етапі дослідження вирішувалися на-
ступні завдання: досліджувалася суб‘єктивна оцінка 
реально успішними людьми власного Я-образу успі-
шного керівника; визначалась емпатійність респонде-
нтів за допомогою опитувальника А. Мехрабіена та 

Н. Епштейн; аналізувалися гендерні особливості до-
сягнення успіху управлінцями. 

За результатами аналізу показників суб‘єктивної 
оцінки власного успіху виявлено, що більшість опи-
таних вважають себе успішними (73,3%)  та високоу-
спішними  (16,7%) керівниками. Лише 10,0% дослі-
джуваних  не вважають себе успішними управлінця-
ми.  

Порівняння показників рівня розвитку емпатій-
них тенденцій в успішних та неуспішних управлінців 
(див. табл. 2) показало, що  переважна частина 

Таблиця 2  
Особливості розвитку емпатійних тенденцій 

в успішних і неуспішних керівників  (у %) 

Респонденти 
Рівень розвитку емпатії 

високий середній низький дуже низький 

Успішні 3,7 51,9 33,3 11,1 

Неуспішні 0,0 33,3 66,7 0,0 
 

управлінців, які вважають себе успішними (55,6 %), 
мають середній і високий рівні прояву емпатійних 
тенденцій, а в більшості неуспішних управлінців (66,7 
%) емпатія  розвинута на низькому рівні. Загалом лю-
ди, які почувають себе успішними, мають більш роз-
винуту емпатію порівняно з неуспішними, що дозво-
ляє їм застосовувати різноманітніший арсенал управ-
ління підлеглими. Неуспішні керівники не проявили 
крайніх показників емпатії. Можна вважати, що рі-
вень прояву емпатійних тенденцій  великою мірою 
впливає на успіх в управлінській діяльності. 

На третьому етапі дослідження встановлювався 
взаємозв‘язок між емпатією і системою особистісних 
чинників успішної управлінської діяльності.  

Досліджувані оцінювали складові власного успі-
ху (особистісні детермінанти)  за 10-бальною шкалою, 
до яких належала й емпатійність. Суб‘єктивна оцінка 
успіху залежить від рівня домагань, мотивації, докла-
дених зусиль для його досягнення тощо. Тому важли-
вим є не стільки реальний успіх, скільки його пере-
живання, оцінка суб‘єктом, ставлення до нього. Ми 
ставили за мету порівняти самооцінку емпатії з її по-
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казником за класичною методикою, а також устано-
вити характер зв‘язку між нею та відчуттям власного 
успіху.  

В основному, успішні управлінці адекватно оці-
нюють власну емпатійність. Показники суб‘єктивної 
оцінки власної емпатійності мають позитивний стати-
стично значущий зв‘язок з відповідними показника-
ми, знайденими за опитувальником А. Мехрабіена, 

Н. Епштейн . 
Результат гендерної диференціації показав від-

мінності в оцінках жінок та чоловіків власного профе-
сійного успіху та їх емпатійністю (див. табл. 3) з по-
казниками справедливості, терплячості, цілеспрямо-
ваності та ділової спрямованості. 

У чоловіків дещо інша ієрархія вагомих кореля-
тів емпатії: найтісніше з емпатією пов‘язана терпля-
чість, потім – справедливість, технічні знання, уміння 
і цілеспрямованість. 

Знайдено також гендерні відмінності і у взає-
мозв‘язках емпатії з суб‘єктивною оцінкою  власних 
досягнень. Так, у чоловіків рівень розвитку емпатії 
(показник самооцінки) на статистично значущому 
рівні позитивно корелює з їх оцінкою власного успіху 
в професійній діяльності 

. У жінок спостеріга-
ється слабкий зв‘язок між зазначеними показниками 

. 
Таким чином, ми підтвердили, що для досягнен-

ня успіхів у професійній діяльності емпатія є більш 
значущим чинником для чоловіків, ніж для жінок. 
Дійсно, серед управлінців-чоловіків не виявлено жод-
ного з дуже низькою емпатією, а серед управлінців-
жінок таких виявилось 21,4%. Очевидно, знайдені 
взаємозалежності є наслідком неадекватної оцінки 
гендерних ролей у сучасному суспільстві. Що ж сто-
сується загальної вибірки успішних управлінців 
(див. табл. 3), то знайдено позитивний статистично 
значущий зв‘язок між показниками оцінки успіху й 

емпатії  Загалом за 
вибіркою показники самооцінки емпатії мають висо-
кий кореляційний зв‘язок з наступними особистісни-
ми детермінантами успішної управлінської діяльнос-

ті: терплячістю , цілесп-

рямованістю   та спра-

ведливістю . 
Не виявлено статистично значущого зв‘язку між 

самооцінкою управлінцями експериментальної вибір-
ки власного успіху з показниками емпатії, визначени-
ми за опитувальником А. Мехрабіана і Н. Епштейна. 
У жінок цей зв‘язок негативний, а в чоловіків – пози-
тивний. В наслідок цього в загальній вибірці відсутній 
зв‘язок. 

У випадку визначення емпатії за методикою 
В.В. Бойка було знайдено позитивний кореляційний 
зв‘язок між показниками успіху та емпатією як у дос-
ліджуваних усієї вибір-

ки  так і, зокрема, у чо-

ловіків .  У жінок цей 

зв‘язок не є значущим . 
Різні результати кореляційних зв‘язків між пока-

зниками емпатійності та успішності в описаних вище 
випадках потребують подальшого вивчення. Проте, 
можна припустити, що врахування лише емоційної 
складової емпатії, яка визначалося за методикою 
А. Мехрабіена та Н. Епштейн, є недостатньою для 
професійної діяльності. В.В. Бойко розглядає емпатію 
як раціонально-емоційно-інтуїтивну форму відобра-
ження, яка є особливо тонким засобом «входження» в 
психоенергетичний простір іншої людини [2]. 

Зважаючи на виявлені особистісні кореляти 
суб‘єктивної оцінки власної емпатійності, можемо 
стверджувати, що успішні управлінці також дещо 
ширше розуміють емпатію і не обмежують її дію до 
емоційного вчування в психічний стан іншого. Отже, 
емпатія як емоційно-раціональний феномен виступає 
потужним чинником успішної професійної діяльності. 

Теоретичний аналіз і експериментальні дослі-
дження довели, що в акмеогенезі для позитивного 
розвитку і досягнень у професійній діяльності необ-
хідні досить розвинуті емпатійні якості. 

Зважаючи на деякі обмеження старості, люди по-
хилого віку за умови продуктивного розвитку особис-
тості трансформують свою активність на піклування 
про онуків, учнів, послідовників, суспільну діяль-
ність, служіння загальнолюдським цінностям, Богу, 
науці, творчості. В основі такої активності 
обов‘язково лежить емпатія, усі її форми і типи – від 
моносуб‘єктного родинного ставлення до онуків і до 
духовного, універсального ставлення до життя у всіх 
його проявах, Бога, Світу. Можливо, такі люди, які 
набули найвищих форм емпатії, – це той один відсо-
ток дорослих, за Дж. Лоувінгером, які досягли інтег-
ральної стадії, тобто змогли задовольнити свої мега-
потреби, досягнувши самоактуалізації. Життя таких 
людей заперечує погляд на старість, як період  інво-
люції особистості і значно розширює хронологічні-
межі акмеогенезу.  

Жінки-управлінці неадекватно оцінюють власну 

емпатійність , а чоловіки-управлінці – 

дуже точно . У жінок 
показники суб‘єктивної оцінки емпатії тісно 
пов‘язані.  

Цю думку блискуче висловив японський худож-
ник Хокусай: «З шести років мною володіла при-
страсть до малювання, зображення різноманітних 
форм. До п‘ятдесяти років у мене була нескінченна 



 Психологія – Психология – Psychology 

139 "Наука і освіта", №5, 2014 

кількість малюнків; проте все, що я  зробив до сімде-
сяти, не варте уваги. Лише в сімдесят три я дещо діз-
нався про справжню будову природи – звірів, рослин, 
риб і комах. Потім, коли мені буде вісімдесят, я діз-
наюся ще більше; а в дев‘яносто я осягну потаємний 
сенс речей; у сто – я безумовно досягну незрівнянних 
висот; а коли мені буде сто десять років, все, що я не 

намалюю, хоч лінію, хоч крапку, – все буде живим, 
буде дихати життям.  

Написано мною у віці сімдесяти п‘яти років, ко-
лись Хокусай, а тепер Гуакіо Роже, старцем, що з‘їхав 
з глузду на живописі» [15, с. 129]. 

Таблиця 3 
Матриця значень кореляційного зв’язку між показниками самооцінки особистісних чинників власного 

успіху та емпатією 

Якості 

Жінки Чоловіки Загальна вибірка 
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Лідерство - 0,340 - 0,130 0,402 0,247 -0,012 0,047 

Ентузіазм - 0,073 0,039 -0,018 0,086 -0,027 0,092 

Рішучість - 0,279 - 0,015 0,037 -0,074 -0,149 -0,124 

Ділова спрямованість 0,343 - 0,250 -0,004 -0,142 0,116 -0,231 

Справедливість 0,507 0,004 0,507* 0,355 0,460* 0,229 

Твердість 0,184 - 0,410 -0,080 -0,262 0,045 -0,340 

Цілеспрямованість 0,398 - 0,270 0,349 0,371 0,376* 0,077 
Технічні знання 

і вміння - 0,150 - 0,600 0,420 0,142 0,173 -0,170 

Ефективність 0,210 - 0,160 0,280 0,442 0,263 0,220 

Терплячість 0,483 - 0,150 0,585* 0,121 0,492** -0,050 

Емпатійність 1,000 0,280 1,000 0,657** 1,000 0,510* 
Загальна самооцінка успі-

ху 0,306 - 0,295 0,499* 0,253 0,399* 0,001 

Примітки: *  –  p ≤ 0,05;  **  – p ≤ 0,01 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Підсумовуючи сказане вище можемо конста-
тувати, що в акмеогенезі суб‘єкта розвивається та 
проявляється все розмаїття форм і видів емпатії, а 
також типів емпатійних ставлень, які зумовлюють 
його особистісне зростання. Для професійного зрос-

тання й успіху в професійній діяльності необхідні 
досить розвинуті емпатійні якості. За умови продук-
тивного напрямку розвитку людина здатна досягти 
найвищих типів емпатійного ставлення до навколиш-
нього світу – діалогічного, трансцендентного, універ-
сального. 
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Л. П. Журавлева  
ЭМПАТИЯ И ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ В АКМЕОГЕНЕЗЕ 
В статье подан критический анализ исследования критериев личностного роста (личностной зрелости, ста-

новления, самоактуализации) на протяжении акмеогенеза. Среди критериев личностного роста выделено эмпа-
тию и соответствующие эмпатийные отношения (моносубъектная трансфинитная эмпатия, интерсубъектное, 
трансцендентное, духовное, родовое и универсальное эмпатийные отношения). Показано, что эмпатия –  это тот 
механизм, тот феномен, который дает личности возможность преодолеть изоляцию и самореализоваться через 
духовное и универсальное эмпатийне отношение к Богу, другим людям.Эмпирически доказано, что в акмеоге-
незе для личностного роста и успеха в профессиональной деятельности, в частности управленческой, необхо-
димы достаточно развитые эмпатийные качества. 

Ключевые слова: личностный рост, акмеогенез, эмпатия, эмпатийные отношения. 

L. P. Zhuravliova  
EMPATHY AND PERSONAL GROWTH IN AKMEOLOGICAL GENESIS 
The article presents a critical analysis of the criteria for personal growth (personal maturity, self-actualization) 

during akmeological genesis. Among the criteria of personal growth picked out empathy and corresponding to empathy 
relations (monosubject transfinit empathy, intersubject, transcendent, spiritual, generic and universal empathy attitude). 
It is shown that empathy is the mechanism, the phenomenon that gives the individual the ability to overcome isolation 
and self-realization through spiritual and universal empathy relationship to God and other people. In order to confirm 
empirically the theoretical considerations the influence of empathy for their professional development was studied, 
which is the basic element of personal growth. We proved that in akmeological genesis for personal growth and success 
in the profession, including management activity, quite developed empathy qualities are required. We found that 
professionally successful people have developed empathy ability. This determines their focus on other people's interest 
in them, and, where appropriate, encourage them to empathy, compassion and assistance to them. Managers who feel 
successful have more developed empathy compared with unsuccessful, allowing them to use more varied arsenal of 
tools and mechanisms to influence on subordinates. Gender differentiation of empathy determination of successful 
professional activity is revealed. Among successful women bigger part in comparison with men, shows a well-
developed empathy, however, their experience of professional success is less dependent on this the quality than in 
menTo achieve success in careers empathy is  more significant factor for men than women. On condition of a 
productive direction a person is able to achieve the highest types of empathic attitude towards the world - dialogue, 
transcendent, universal. It is shown that in akmeological genesis entity develops and manifests the diversity of forms 
and types of empathy and types empathic attitudes that cause his personal growth. 

Keywords: personal growth, akmeological genesis, empathy, empathy relationship. 
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