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Культ успіху, процвітання, високих досягнень традиційно розглядається як особливість, влас-тива західному світогляду. Проте і багато украї-нських соціальних інститутів можна назвати «сучасною школою нарцисизму». Так, загальноо-світні та спеціалізовані навчальні заклади з ускладненою програмою й атмосферою конку-ренції серед учнів сприяють тому, що величезна кількість дітей та підлітків може набути «ком-плексу неповноцінності», засвоївши при цьому «фіктивну мету особистої переваги».  У площині сучасних теоретичних та емпірич-них досліджень проблеми перфекціонізму біль-шість дослідників розкривають його як багато-вимірний особистісний конструкт, одні парамет-ри котрого пов’язані з конструктивним прагнен-ням особистості до досконалості (нормальним адаптивним функціонуванням), а інші – з пато-логічним прагненням до довершеності, що може провокувати розлади афективного спектру, зни-жувати продуктивність діяльності (дезадаптив-

не функціонування). Саме тому вивчення перфе-кціонізму з його двовекторною спрямованістю набуває у сучасній психології актуального стату-су, особливо це стосується питань його психоло-гічного змісту та феноменологічної належності.  Проблема перфекціонізму як психологічна категорія є досить новою. Вона досліджується переважно за кордоном. Останнім часом ця тема висвітлювалася у роботах російських науковців (Н. Гаранян, С. Степанов, І. Грачова, С. Єніколо-пов, Є. Соколова, П. Циганкова, А. Холмогорова, Т. Юдеєва, В. Ясная) та українських учених (І. Гуляс, Л. Данилевич, О. Лоза, Г. Чепурна). Ос-новний доробок у дослідженні перфекціонізму належить зарубіжним ученим (Д. Барнс, С. Блатт, Р. Фрост, П. Х’юїтт, Г. Флетт, Д. Хамачек, Д. Боучер, Л. Девідсон, Р. Слейні, Л. Террі-Шорт, Р. Оуенс, П. Слейд).  Поняття перфекціонізму почало з’являтися у науковій літературі у середині ХХ ст. Фактично перфекціонізм як явище психічної спрямованос-
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ті відзначений набагато раніше: А. Адлером – як компенсаторне прагнення до переваги і доско-налості [1], К. Хорні – як нарцисична патоло-гія [9]. Упродовж 60–80-их рр. у зарубіжній кліні-чній психології і психотерапії інтенсивно розро-блялися теорії уявлень про перфекціонізм.  У класичних визначеннях науковців, насампе-ред учених-психологів (М. Холендер, Д. Барнс) це поняття включало один параметр – тенденцію особистості встановлювати надмірно високі ста-ндарти і, як наслідок, неможливість отримати задоволення результатами [9; 11]. У 1990-х рр. уявлення про структуру перфекціонізму значно розширені. Лідерами у галузі цих досліджень стали група британських клінічних психологів під керівництвом Р. Фроста та група канадських учених, яку очолював П. Х’юїтт. Обидві групи розвивали уявлення про перфекціонізм як про багатовимірний конструкт, що має складну структуру і включає високі особистістні станда-рти та низку когнітивних й інтерперсональних параметрів [12]. У вітчизняній психології феноменологія пер-фекціонізму вперше розкрита у межах клінічно-го розуміння природи цього явища і висвітлена у концепціях Н. Гаранян, А. Холмогорової, Т. Юдеєвої [2]. 
Мета статті: проаналізувати сучасні дослі-дження проблеми перфекціонізму та виокреми-ти основні підходи до його визначення. Слово «перфекціонізм» прийшло у європейсь-кі мови з латинської: perfectus – «абсолютна дос-коналість». У сучасній психології перфекціонізм тлумачиться як переконаність у тому, що вдос-коналення, як власне, так і інших людей, є тією метою, до котрої повинна прагнути людина. По-няття «перфекціонізм» виникло у протестантсь-кому середовищі XIX ст., пізніше трансформува-лося у класичний перфекціонізм І. Канта, Г. Лейбніца, марксистів і тлумачилося спочатку як внутрішнє вдосконалення моральності, розви-ток талантів і дарувань. Ніцшеанська філософія надлюдини також є різновидом перфекціонізму.  На побутовому рівні під перфекціонізмом розуміють надмірне прагнення до досконалості, високу вимогливість людини до самої себе і до всіх, хто її оточує. Можемо зустріти такі синоні-ми до поняття «перфекціонізм»: «досконалий», «довершений», «бездоганний», «ідеальний», «не-перевершений», «взірцевий», «викінчений» то-що. Іноді перфекціонізмом називають «синд-ромом відмінника» – через бажання все у житті робити на «відмінно».  Упродовж порівняно недовгої історії свого вивчення у психології перфекціонізм перетвори-

вся на предмет пильного інтересу і численних емпіричних досліджень та наукових дискусій. В останні десятиліття спостерігається зростання інтересу до феномену перфекціонізму. У великій оглядовій статті Р. Оконор відзначається, що з кінця 80-х рр. XX ст. кількість публікацій, присвя-чених перфекціонізму, зросла на триста відсотків. Наукові дослідження перфекціонізму у психо-логії беруть свій початок із 30-х рр. ХХ ст., коли К. Хорні здійснені перші наукові теоретичні роз-відки у цій галузі. Дослідниця вважала, що у про-цесі прагнення максимально наблизитися до «істинного ідеалу» у людини народжується «здорова» мета та формуються цінності життя. Водночас К. Хорні застерігала, що слід розрізня-ти поняття «істинного ідеалу» та «невротично ідеалізованого образу себе», справжнє прагнен-ня до самовдосконалення – від підмінної потре-би «здаватися досконалим» собі та іншим лю-дям. Останній, на відміну від справжніх ідеалів, є статичним. Це – не мета, досягнення котрої пра-гне людина, а фіксована ідея, котру вона богот-ворить. Ідеалізований образ стає на заваді до зростання, оскільки заперечує недоліки. Справ-жні ідеали ведуть до скромності, а ідеалізований образ – до марнославства [9]. У працях А. Адлера ми не зустрічаємо визна-чення перфекціонізму, він взагалі не користу-ється цим терміном, хоча водночас одним із ос-новних концептів його широко відомої «інди-відуальної психології» є «прагнення до доскона-лості» чи «прагнення до переваги». Цей концепт, на нашу думку, має багато спільного з перфекці-онізмом. До конструктивних засобів досягнення переваги А. Адлер відносить прагнення до успі-ху, до першості у діяльності, якою займається людина, розвиток індивідом своїх умінь та здіб-ностей [1]. Отже, прагнення до досконалості вва-жається А. Адлером природним у тому сенсі, що воно є невід’ємною частиною життя. Американський клінічний психолог М. Холен-дер одним із перших у 1965 р. дав визначення перфекціонізму як «повсякденної практики ви-сування до себе вимог вищої якості виконання діяльності, ніж того вимагають обставини». М. Холендер відводив цій рисі характеру провід-ну роль у подоланні депресії та різних психологі-чних захворювань [9]. Незабаром за ним видатний психотерапевт когнітивного напрямку Д. Барнс виконав глибо-кий аналіз поняття і визначив перфекціонізм як особливу «мережу когніцій», яка включає очіку-вання, інтерпретації подій, оцінки себе та інших. Згідно з його описами, особи, які страждають на 
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перфекціонізм, «схильні встановлювати нереалі-стично високі стандарти, прагнути до неможли-вих цілей і визначати власну цінність виключно в термінах досягнень та продуктивності» [11]. Таке визначення перфекціонізму також сфокусо-вано на надмірно високих особистісних стандар-тах, проте автор вносить важливе феноменологі-чне уточнення, додавши до цього параметру до-датковий когнітивний параметр – мислення у термінах: «все або нічого», яке допускає тільки два варіанти виконання діяльності – повна від-повідність високим стандартам чи повний крах. У подальших розробках до цих аспектів пер-фекціонізму доданий параметр «вибіркової кон-центрації на справжніх і минулих помилках». Відзначалася також схильність перфекціоністів до генералізації стандартів у всіх галузях життє-діяльності. На думку А. Пахта, перфекціонізм – широко поширена і надзвичайно важка пробле-ма, пов’язана з безліччю психологічних і фізич-них розладів (алкоголізм, особистісні розлади, неврози, депресія тощо). Вона має не тільки клі-ніко-психологічне, проте і соціологічне, соціаль-но-психологічне, культурне значення [2].  Як бачимо, наведені вище уявлення про розг-лянуту проблему акцентували свою увагу на когнітивних чинниках перфекціонізму у формі ірраціональних переконань чи дисфункційних настанов. У російській психологічний науці перші сис-тематичні дослідження перфекціонізму розпоча-ті у лабораторії клінічної психології і психотера-пії Московського НДІ психіатрії Мінздравсоцроз-витку РФ у 1990-х рр. ученими А. Холмогоровою і Н. Гаранян. Дослідницями введена типологія патологічного перфекціонізму: нарцисичний та нав’язливо-компульсивний. Перший визнача-ється як «домінування мотивації досягнення досконалості й отримання схвалення та захоп-лення, на шкоду усім іншим мотивам, перетво-рення досягнення й визнання його головним сенсом життя». При нав’язливо-компульсивному перфекціонізмі «ідеалізований образ Я не витіс-няє такою мірою усі інші мотиви і змістовні інте-реси», разом з потребою у досконалості зберіга-ється зацікавленість не лише у результаті, але і у самій діяльності [2]. Серед українських дослідників, які зробили перші спроби класифікувати всі теорії дослі-дження перфекціонізму, став О. Лоза, виокреми-вши три підходи щодо визначення цього фено-мену: як прагнення самовдосконалення (мотив самовдосконалення); як настанова (установка); як риса особистості.  

Представники підходу, у якому перфекціо-нізм визначається як прагнення до самовдоско-налення і бездоганності в усьому, дотримуються думки, що перфекціонізм визначає рівень особи-стих стандартів індивідів незалежно від здатно-сті досягти їх. У руслі цього підходу виконані дослідження: А. Адлера, А. Маслова, К. Роджерса, Л. Сільвермана, П. Х’юїтта, Г. Флетта, Е. Фромма.  У межах другого підходу перфекціонізм тлу-мачиться як настанова (установка) особистості розглядати все, що є нижчим від довершеності, як неприйнятне (І. Гуляс, К. Хорні). Такі дослідники, як Н. Гаранян, М. Холендер, Д. Хамачек, А. Холмогорова, вважають що, перфе-кціонізм – це риса особистості, яка виявляється у повсякденній практиці висування до себе ви-мог вищої якості виконання діяльності, ніж того потребують обставини [6].  Подані у психологічній літературі розробки проблеми демонструють різні підходи дослідни-ків до визначення перфекціонізму. На основі аналізу й узагальнення наукових поглядів на цей феномен можна виокремити у такі підходи:  а) функціонально-дисфункціональний, що припускає дослідження перфекціонізму як певний рівень стану психіки (Л. Данилевич, Н. Гаранян, А. Холмогорова); б) генетичний, який розкриває витоки перфе-кціонізму та їхній вплив на досліджуваний феномен (С. Блатт, С. Степанов, Д. Хамачек); в) логіко-гносеологічний, у межах якого пере-важно з’ясовується розуміння сутності та змісту перфекціонізму, його критеріїв і вза-ємозв’язку з іншими соціально-психологіч-ними показниками (К. Талаш); г) структурно-психологічний, пов’язаний з характеристикою елементів перфекціоніз-му та їхніх взаємозв’язків (Н. Гаранян, А. Холмогорова , П. Х’юїтт, Г. Флетт та ін.); д) соціально-функціональний, спрямований на дослідження функцій перфекціонізму, що виявляються у життєдіяльності суб’єк-та (К. Ландрева). Спробуємо дати детальнішу характеристику кожного з підходів. Підхід, у якому перфекціонізм розглядається з погляду функціональності-дисфункціональ-ності (Л. Данилевич, Н.Гаранян, А. Холмогорова): у дослідженні Л. Данилевич та її колег психоло-гічних відмінностей прояву перфекціонізму об-дарованних і девіантних особистостей головна увага приділяється розгляду функціонального та дисфункціонального перфекціонізму. На дум-ку дослідниці, функціональний перфекціонізм поєднує високі стандарти (високі особисті стан-
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дарти результативності власної діяльності, своїх якостей, здібностей та орієнтація на складні ці-лі) й організованість (наявна організація та пра-гнення бути організованим); дисфункціональ-ний – характеризується нестерпним ставленням до помилок, тривожністю з приводу результатів діяльності, переживанням невідповідності між бажаною досконалістю та реальним станом справ, відстороненням від інших [3]. Учені Н. Гаранян і А. Холмогорова вважають, що перфекціонізм – це дисфункціональна особи-стісна риса, яка передбачає прагнення встанов-лювати надмірно високі стандарти і неможли-вість відчувати задоволення від результатів дія-льності. Причому, надмірне прагнення доверше-ності поєднується з хронічним суб’єктивним дискомфортом, ризиком психічних розладів і низькою продуктивністю. Дослідниці розгляда-ють перфекціонізм у структурі особистостей хворих депресіями граничного кола [2]. За допомогою генетичного підходу розкрива-ються сучасні дослідження проблеми вияву пер-фекціонізму під час онтогенетичного розвитку особистості. На думку С. Степанова, головним чинником, який провокує перфекціонізм, є авто-ритарний стиль виховання, що поєднує у собі високі вимоги, жорсткий дисциплінарний ре-жим і недостатню емоційну підтримку та участь. У таких умовах на дитину покладаються великі надії – їй належить виправдати батьківські спо-дівання, примножити досягнення батьків й уни-кнути їхніх промахів [7]. Привертає увагу наукова позиція Д. Хамачека, який стверджує, що невротичний перфекціонізм походить із дитячого досвіду взаємодії з батька-ми, які не схвалюють чи мінливо проявляють схвалення та чия любов завжди умовна – зале-жить від результатів діяльності дитини. У пер-шому випадку дитина прагне «стати доскона-лою не тільки для того, щоб уникнути несхва-лення інших, але й для того, щоб нарешті прийн-яти саму себе через надлюдські зусилля і гранді-озні досягнення». У другому випадку «дитина приходить до розуміння: тільки добре виконан-ня діяльності робить її цінною» [9]. Так, С. Блатт зазначає, що таким дітям не вда-ється виробити концепцію «в міру доброго ре-зультату». Переоцінка результату виконання діяльності шкодить любові та близькості. Дити-на змушена залишатися «безпомилковою», щоб задовольнити батьківські очікування та уникну-ти критики. Маленький перфекціоніст продов-жує діяти з надією завоювати батьківське схва-лення: «Якщо я ще постараюся, якщо я стану до-

сконалим, – мої батьки будуть мене люби-ти» [10]. Логіко-гносеологічний підхід – дослідниця К. Талаш зробила спробу систематизації існую-чих наукових уявлень про перфекціонізм за до-помогою контент-аналізу і факторизації змісто-вних компонентів явища, оскільки багаточисе-льні емпіричні дослідження психологічних зако-номірностей цього феномену наразі здійснюють, виходячи з різних термінологічних визначень. У дослідженні цього автора аналізу піддалося 91 визначення феномену «перфекціонізм» з 33 нау-кових джерел.  За результатами проведеного К. Талаш кон-тент-аналізу природних категорій виявлено, що перфекціонізм інтерпретується у джерелах нау-кової інформації як патологічно наполегливе бажання деструктивної людини досягти гідності і результату роботи, зорієнтованої на завищені еталони, обернені людиною на себе саму [8]. Проте, зважаючи на еклектичність, отримане формулювання не можна вважати оптимальним, тому є сенс у подальшому уточненні змістовних компонентів перфекціоністського стилю особис-тості. Структурно-психологічний підхід. Розгляда-ючи проблему структури перфекціонізму слід зазначити, що ця проблема найбільш вивчена як зарубіжними, так вітчизняними вченими. Серед них – Н. Гаранян, А. Холмогорова, П. Х’юїтт, Г. Флетт та ін. У зарубіжній психології фундаме-нтальний внесок у розробку уявлень про струк-туру перфекціонізму зробили канадські дослід-ники П. Х’юїтт і Г. Флетт. Вони піддали критиці всі попередні дослідження через недостатній, на їхній погляд, облік соціальних аспектів перфек-ціонізму: «Перфекціонізм рідко вивчався з соціа-льної точки зору». Вони запропонували власну модель перфекціонізму, що включає такі пара-метри: «Я – адресований перфекціонізм», «пер-фекціонізм, адресований іншим людям», «пер-фекціонізм, адресований світові у цілому», «соці-ально пропонований перфекціонізм» [12]. На нашу думку, оригінальну модель перфек-ціонізму розробили російські психологи Н. Га-ранян і А. Холмогорова, які виокремили у струк-турі перфекціонізму такі параметри, як завище-ні порівняно з індивідуальними можливостями стандарти діяльності та претензії; надмірні ви-моги до інших і завищені очікування від них; сприйняття інших людей як таких, що делегу-ють високі очікування; постійне порівняння се-бе з іншими людьми з орієнтацією на найуспіш-ніших індивідів; дихотомічна оцінка результату 
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діяльності та її планування за принципом: все або нічого; селекція інформації про власні нев-дачі та помилки [2]. Соціально-функціональний підхід – підхід, за допомогою якого розглядаються функції перфе-кціонізму, що виявляються у життєдіяльності людини. Так, К. Ландрева у своєму дослідженні перфекціоністської самопрезентації образу «Я» у спілкуванні зазначає, що перфекціонізм уключає не лише особовий стиль, що визначає бажані кордони досягнень особистості, але й соціально-орієнтований стиль, що відображає значущість соціокультурного аспекту перфекціонізму [4]. Автор у своїй роботі звертається до викорис-тання багатофакторного конструкту «перфекці-оністська самоподача», структура котрого пред-ставлена трьома компонентами, покладеними в основу методики, розробленої П. Х’юїттом та Г. Флеттом:  1) демонстрація досконалості відображає праг-нення здаватися досконалим в очах оточую-чих, викликати своєю досконалістю захоп-лення і повагу інших, створювати образ без-доганної й успішної людини;  2) поведінковий непрояв недосконалості відо-бражає стиль уникненння поведінки, спря-мованої на превенцію будь-яких проявів, що не відповідають уявленням особистості про досконалість;  3) вербальний непрояв недосконалості відобра-жає уникнення особистістю визнання влас-ної недосконалості перед іншими в інтерпер-сональних ситуаціях.  Таким чином, природа перфекціоністської самоподачі – це «досконалість напоказ», праг-нення створити образ бездоганної людини.  Перфекціоністська самоподача – це конс-трукт, який є супутником перфекціонізму і ви-ступає чинником психологічних і психічних про-блем особистості. Зокрема в емпіричних дослі-дженнях зарубіжних учених показано зв’язок перфекціоністської самоподачі з такими розла-дами, як: депресія, алкоголізм, особистісні роз-лади, розлади харчової поведінки, сексуальні проблеми та захоплення пластичною хірургією. Аналіз різних поглядів на проблему перфек-ціонізму засвідчив, що на сьогодні не існує єди-ної, загальноприйнятої відповіді на питання йо-го феноменологічної належності, оскільки пер-фекціонізм – це складне та багатовимірне яви-ще. У дослідженнях зарубіжних і вітчизняних авторів визначаються позитивні та негативні аспекти досліджуваного конструкту.  На нашу думку, слід акцентувати увагу на вивченні перфекціонізму у його позитивних ха-

рактеристиках, а саме: активно-позитивне праг-нення до досягнень, високі особисті стандарти результативності власної діяльності, висока ор-ганізованість та працездатність. Основними під-ходами до дослідження можна назвати: а) пер-фекціонізм як прагнення самовдосконалення (мотив самовдосконалення); б) перфекціонізм як настанова (установка); в) перфекціонізм як риса особистості. У процесі вищенаведеного психологічного аналізу робіт вітчизняних і зарубіжних дослід-ників нам вдалося виокремити такі підходи при дослідженні ними психологічного феномену перфекціонізму: 1) функціонально-дисфункціо-нальний (Н.Гаранян, Л. Данилевич, А. Холмого-рова); 2) генетичний (С. Блатт, С. Степанов, Д. Хамачек); 3)логіко-гносіологічний (К. Талаш); 4) структурно-психологічний (Н. Гаранян, А. Хо-лмогорова, П. Х’юїтт, Г. Флетт та ін.); 5) соціаль-но-функціональний (К. Ландрева). Розмаїття наукових підходів й оцінок зумов-лює потребу конструювання інтегрального ви-значення цього феномену, яке дасть змогу спря-мувати дослідження у певному понятійному просторі.  
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В статье перфекционизм рассмотрен как направление психологических исследований. Представлены 
различные подходы относительно определения содержательных характеристик понятия «перфекцио-
низм» и современных направлений психологических исследований.  
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PERFEKSIONIZM AS A PSYCHOLOGICAL PHENOMENON 
The article is sanctified to the study of perfectionism as straight psychological researches. The presented different 

approaches are in relation to illumination of rich in content descriptions of concept «perfectionism». Lighted up mod-
ern directions of the psychological researches related to perfectionism. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИХ  
ГРУП У ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ  

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
У статті наведено аналіз проблеми використання психотерапевтичних груп в діяльності психоло-

гічної служби вищого навчального закладу в Україні та закордоном. Наведено результати дослідження 
запиту студентів на участь у психотерапевтичних групах, на основі яких розроблена представлена у 
статті емпірична модель. 

Ключові  слова :  психотерапевтичні групи, конкурентноздатність, психологічний супровід, аффі-
ліація, саморозвиток, соціально-психологічна адаптація. Система высшего образования в Украине в наше время переживает период кардинальных реформ в связи с переходом на европейский уро-вень образования. В связи с этим перед сего-дняшним высшим образованием ставят новые задачи, основной из которых является подготов-ка выпускников, которые будут конкурентоспо-собными не только на украинском, но и на миро-вом рынке труда. Быть специалистом в своей узкой специальности на сегодняшний день уже не достаточно, сегодняшний выпускник должен быть всесторонне развитой личностью. Работо-датель хочет видеть своим сотрудником челове-ка активного, инициативного, коммуникабель-ного, с выражениями лидерскими качествами, способного нестандартно мыслить. 

Традиционная система высшего образования и подготовки студентов не способны удовлетво-рить подобный запрос. Выполнения этих требо-ваний невозможно без внедрений в высшее об-разование инноваций. Одной из таких иннова-ций является включение психологических служб в систему высшего образования. Исследования, посвященные организации и деятельности психологических служб в системе образования отражены в работах таких ученых как И.О.Баева, А.О.Деркач, І.В.Дубровина, Е.О.Климов, Н.М.Пейсахов, Н.В.Чепелева и др. Проблеме психологического сопровождения и поддержки личностно-профессионального раз-вития студентов психологической службой выс-шего ученого заведения посвящены исследова-
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