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Гуманістична психологія 

• До цього напряму належать Карл Рейсом Роджерс, Абрахам 

Маслоу, Гордон Оллпорт та інші. З 1957 року деякі з 

представників гуманістичної психології почали проводити 

регулярні семінари з різних проблем психології. 

• У 1961 році на основі семінарів виник «Журнал 

гуманістичної психології», а потім і асоціація «За 

гуманістичну психологію», яка стала в 1970 році 

міжнародною. 

 



Гуманістична психологія  

у вузькому та широкому смислах 

 

Гуманістична психологія у вузькому смислі - це власне 

гуманістичні теорії Роджерса, Франкла, Маслоу, Местакеса й 

ін. Однак самі гуманістичні психологи вважають, що багатьох 

інших психологів, навіть абсолютно різних орієнтацій, можна 

називати гуманістичними, якщо вони в тій чи іншій мірі 

дотримуються деяких постулатів - це розуміння гуманістичної 

психології в широкому сенсі слова. 



 
Ознаки гуманістичної психології 

 

1. Гуманістична психологія - психологія антиекспериментальна, її 

представників об'єднує заперечення будь-яких експериментів. 

2. Це психологія, яка виростає з напряму психотерапії, не пов'язаного з 

ідеями модифікації поведінки. Основною відмінністю гуманітарної 

парадигми та психології від природничої є те, що самоціллю тут є не 

пізнання, а допомога іншій людині. 

3. Гуманістична психологія робить акцент на людині, на її можливості, і 

в цьому сенсі протиставляє себе релігії., яка основним фактором, 

що регулює поведінку, вважає бога, а гуманістичний психолог - саму 

людину.  

 



Теорія самоактуалізації А. Маслоу. Ієрархія потреб 

Активне прагнення до розкриття своїх здібностей і задатків, розвитку особистості і 
прихованого в людині потенціалу (самоактуалізація) є, за Маслоу, найвищою людської 
потребою. Правда, для того, щоб ця потреба проявилася, людина повинна 
задовольнити всю ієрархію нижчих потреб. Перш, ніж починає працювати потреба 
кожного вищого рівня, потреби нижчих рівнів вже повинні бути задоволені. Вся ж 
ієрархія потреб виглядає наступним чином: 

1) фізіологічні потреби - потреба в їжі, питті, диханні, сні і сексі; 

2) потреба в безпеці - почуття стабільності, порядку, захищеності, відсутність страху і 
тривоги; 

3) потреба в любові і почутті спільності, приналежності до певної групи; 

4) потреба в повазі з боку оточуючих і в самоповазі; 

5) потреба в самоактуалізації. 

 



Маслоу визначає самоактуалізацію як «прагнення до самоздійснення 
… тенденцію актуалізувати те, що міститься в якості потенцій... Цю 
тенденцію можна назвати прагненням людини стати все більш тим, ким 
вона здатна стати». Всі люди, які самоактуалізуються, присвячують своє 
життя пошуку «буттєвих цінностей» («Б-цінностей»), тобто пошуку 
граничних цінностей, які, за Маслоу, не можна звести до чогось вищого. 
Він виділяє 14 таких цінностей: істина, краса, порядність, 
справедливість, досконалість, добро древніх, простота, всебічність та 
ін. Ці «буттєві цінності» виступають як метапотреби, придушення яких 
породжує певний тип патології - метапатології .. Маслоу стверджує, що 
«буттєві цінності є сенсом життя більшості людей, хоча багато хто і не 
підозрюють про це». 

 



Самоактуалізація передбачає виявлення власних 

психологічних захистів і подолання їх. Маслоу описує такий 

психологічний захист, що не описувався раніше - 

деритуалізацію. Під цим Маслоу розуміє зняття покриву 

святості з цінностей і чеснот, більш легке до них ставлення. 

Самоактуалізація означає відмову від цього механізму 

психологічного захисту, навчання і прийняття реритуалізації. 

Вона означає бажання мати можливість побачити святе, 

вічне, символічне. 

 



Теорія особистості та клієт-центрована терапія   

К. Роджерса 

Найважливіше наукове відкриття Карла Роджерса полягає в 

тому, що він встановив «необхідні і достатні» умови 

гуманізації будь-яких міжособистісних відносин, що 

забезпечують конструктивні особистісні зміни. Ці три умови - 

безоцінкове позитивне прийняття іншої людини, її активне 

емпатійне слухання та конгруентне (тобто адекватне, 

справжнє і щире) самовираження в спілкуванні з нею. 

 



За Роджерсом, в кожній людині від народження закладено прагнення 
повністю реалізувати себе, і вона наділена силами, необхідними для 
розвитку всіх своїх можливостей. Однак виховання та норми, 
встановлені суспільством, більш-менш ефективно змушують її забути 
про власні почуття і потреби та прийняти цінності, нав'язані іншими. При 
такому стані речей особистість розвивається зовсім не так, як слід було 
б в ідеалі. У  цьому відхиленні і криється джерело незадоволеності і 
аномалій поведінки, якими страждають багато людей. Звідси головне 
завдання психотерапії - узгодити між собою «ідеальне Я» людини, тобто 
якийсь образ себе «в ідеалі», і «реальне Я», яке формується на основі 
власного досвіду людини в контексті її соціального оточення, тобто 
оцінок оточуючих. 

 



Віктор Франкл розробив психотерапевтичний метод, який він 

назвав логотерапією (від грец. logos - дух або сенс). Цей 

напрямок відомий також як «Третя Віденська школа психотерапії» 

(першими двома є підходи Фройда й Адлера). Виживши в 

нацистському таборі смерті, Франкл зрозумів, що остання (final) 

свобода, яку має кожен індивід, - це здібність вибирати своє 

ставлення до того, що відбувається. Він зробив спостереження, 

що з тих, кого не стратили нацисти, пережити хвороби та голод 

змогли лише ті, хто чіплявся за бажання жити. Ті, хто втрачав сенс 

життя, слабшали і гинули. 

 



• Франкл вважає, що страждання - це невід'ємна частина життя, 
яка також надає йому сенс. Його підхід до терапії полягає в 
пошуку сенсу життя, сенсу власного існування, в процесі якого 
людина знаходить раціональне розуміння емоційного болю або 
страждання. Це розуміння надає стражданню сенс. Засобом 
допомоги таким пошукам є трагічний оптимізм, відчуваючи який 
людина перетворює страждання в досвід, наділений змістом. Це 
допомагає людині виробити позитивний і здоровий погляд на 
подібні переживання. Оскільки не існує універсальних смислів, 
кожна людина повинна знайти свій власний. І в міру проживання 
життя до людини приходить багато таких смислів. 

 



Франкл спонукає своїх клієнтів ставити цілі в житті. 

Постановка цілей і зусилля з їх досягнення мобілізують 

креативність і енергію. Прагнення до досягнення цілей і 

пошуки сенсу вимагають духовних якостей (логос), вважає 

він, - духовних в сенсі волі і самостійності. Саме духовне 

здоров'я забезпечує виживання та одужання перед обличчям 

важких випробувань. 

 


