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rapidly changing informative environment. Thus, the problem of
formation of informative+communicative competence of lawyers in the
setting of a forceful informatization of a society requires a change in the
content of the current system of teacher training and enabling
organizational and pedagogical conditions for the application of modern
computer technologies in the educational process in a higher legal
education.
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У статті «Шляхи подолання комунікативних бар’єрів інозем+
ними студентами у процесі навчальної діяльності» подано аналіз
проблеми виникнення комунікативних бар’єрів у іноземних сту+
дентів у процесі навчання і схарактеризовані їх зовнішні прояви,
також описані визначені в результаті тестування основні види
комунікативних бар’єрів у іноземних студентів; названі причини
їх виникнення і шляхи подолання.
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странными студентами в процессе учебной деятельности» пред+
ставлен анализ проблемы возникновения коммуникативных барь+
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In the article “The ways of overcoming communicative barriers by
foreign students in the studying process” the author analyses the problem
of communicative barriers of foreign students in the studying process;
the visual expressions of communicative barriers are described. Also main
kinds of communicative barriers of foreign students (revealed in the result
of testing) are distinguished; reasons of their emergence and ways of their
overcoming are identified.
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та є необхідним та незамінним. Лише спільна цілеспрямована робота виклаK
дача та старанність і відданість своїй спеціалізації з боку студентаKправника
дасть необхідний результат – сформовану інформаційноKкомунікативну комK
петентність як незамінного елемента професіоналізму юриста. Відтак, розв’K
язання проблеми формування інформаційноKкомунікативної компетентності
майбутніх юристів в умовах потужної інформатизації суспільства вимагає
зміни вмісту чинної системи підготовки педагогічних кадрів і створення сприK
ятливих організаційноKпедагогічних умов для впровадження сучасних компK
’ютерних технологій у освітній процес вищих юридичних навчальних закладів.
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A lawyer is a professional who has fundamental and special legal
knowledge, who represents law and use legal instrumentalities for solving
juridical tasks on behalf of protection citizens’ rights and freedoms. As to
each expert, there is a number of requirements to the individuality of a
lawyer and his competence. In our estimation, the leading competence
of a lawyer is informative and communicative one.

We define it as an integrative quality of a personality that allows to
adapt to the surrounding informative and communicative space, to
develop own style of infocommunication and to increase the scope of
information and knowledge under the conditions of contemporary social
and cultural transformations. A high level of formation of informative+
communicative competence is characterized by the adoption of future
lawyers at the personal level the value of informative+communicative
activity of a person; excellent orientation and adaptation in ICT +
environment, adaptability and flexibility of thinking under an awareness
of knowledge or a definite content of information; scientific organization
of labor working with the sources of information; the use of ICT for
effectively solving the legal tasks, professional+social adaptation in a
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виникають на макроK і мікрорівнях. Макробар’єри пов’язані з середовищем,
у якому відбуваються міжособистісна взаємодія, комунікативний процес. Вони
проявляються в інформаційному перевантаженні (великий обсяг інформації
знецінює її зміст), значній кількості носіїв інформації (газети, телебачення,
конференції, звіти), широкому використанні інформації. Мікробар’єри поK
роджують особливості інтелекту учасників спілкування, неоднакове знання
предмета розмови, різне володіння понятійним апаратом з певної галузі знань,
відсутність єдиного розуміння ситуації спілкування, психологічні особливості
партнерів, соціальні, політичні, професійні, релігійні відмінності у трактуK
ванні інформації  та  ситуації взаємодії [2, c. 21].

На думку Н. В. Яковлевої, комунікативний бар’єр – психологічне явище,
що призводить до блокування ефективного спілкування у процесі спільної
діяльності, що спричиняється недостатньою мотивацією навчання, неадекватK
ною самооцінкою, несприятливою психологічною атмосферою у навчальній
групі та відсутністю навичок й умінь, необхідних для реалізації процесу спілкуK
вання [6, c. 13].

Загалом комунікативні бар’єри – це протиріччя між змістовими й форK
мальними характеристиками повідомлення (логічні, фонетичні, стилістичні,
семантичні). На цій підставі виокремлюють смисловий, логічний, фонетичK
ний, семантичний, стилістичний комунікативні бар’єри [2, c. 28].

Смислові комунікативні бар’єри – це непорозуміння між людьми, яке є
наслідком того, що одне повідомлення має для них різний зміст, якого набуK
ває слово у конкретному контексті, в конкретній ситуації спілкування. Слово
в різних ситуаціях може мати неоднакове значення, яке завжди є індивідуK
альноKособистісним: воно зароджується у свідомості того, хто говорить, але
не обов’язково є зрозумілим тому, хто слухає. Причинами таких бар’єрів є
незбігання значень висловлювань, прохань, наказів, ігнорування поглядів,
цінностей, системи особистісних переконань  співрозмовника.

 Логічні комунікативні бар’єри – це неадекватне розуміння інформації,
породжене особливостями мислення партнерів по спілкуванню. За кожною
думкою фігурує мотив, який і є первинною інстанцією у породженні мовленK
ня. Тут спостерігається неоднаковий вид мислення (наприклад, у одного  абK
страктноKлогічне, в іншого – наочноKобразне) та різний ступінь використанK
ня операцій мислення (порівняння, аналіз, синтез, узагальнення, абстрагуK
вання).

Фонетичні комунікативні бар’єри – це перешкода, створена особливостяK
ми мови того, хто говорить. У цьому випадку учасники комунікативного проK
цесу розмовляють різними мовами і діалектами, мають суттєві дефекти мови
та дикції, перекручують граматичну структуру висловлювань.

Семантичні комунікативні бар’єри – це суперечливості значень лексичK
них одиниць партнерів з комунікації, тобто лінгвістичного словника мови, з
повною смисловою інформацією. Причини таких бар’єрів полягають в обмеK
женому лексиконі в одного зі співрозмовників, у їхніх соціальних, культурK
них, психологічних, національних, релігійних, професійних, групових та
інших відмінностях.

Стилістичні мовні бар’єри – невідповідність стилю мови комунікатора і
ситуації спілкування або стилю мови й актуального психологічного стану реK

 Інтеграція України у світовий освітній простір зумовлює її доступність  до
політичних, економічних, культурних відносин із різними країнами світу. У
сучасних умовах спостерігається значний попит щодо надання освітніх поK
слуг іноземним студентам, які опановують майбутню професію у вищих наK
вчальних закладах (ВНЗ) України або проходять стажування у дослідницьK
ких центрах. Означений процес включає обов’язкову мовну підготовку іноK
земних студентів, що має на меті не тільки отримання лінгвістичних знань,
але й формування умінь і навичок  практичного користування мовою.

Як свідчить практика, більшість іноземних студентів, які вступають у
спілкування іноземною мовою у процесі навчання, відчувають психологічні
труднощі, пов’язані з подоланням підвищеної тривожності, скутості, побоюK
вання помилок та сторонніх суджень тощо. Труднощі подолання подібних
комунікативних бар’єрів, як правило, є наслідком того, що в процесі навчанK
ня не приділяється належної уваги психологічній підготовці іноземних стуK
дентів до комунікації іноземною мовою, не враховуються достатньою мірою
фактори професійної адаптації (пристосування до вузівського життя, навчальK
ного процесу, майбутньої професії, що здобувається), адаптації до нового
колективу, встановлення коректних ділових і особистих контактів з людьми.
Неврахування названих факторів знижує ефективність навчальної діяльності
іноземних студентів негативно впливає на розвиток їхньої особистості, приK
зводить до виникнення міжособистісних конфліктів у групі  тощо.

Ефективна комунікація іноземних студентів – це процес двостороннього
обміну думками та інформацією, що приводить до взаємного розуміння. Якщо
не досягається взаєморозуміння у професійному та особистісному спілкуванні,
то комунікація є помилковою. Тож метою статті є встановлення основних
комунікативних бар’єрів іноземних студентів, що виникають під час їхньої
навчальної діяльності у ВНЗ та визначення причин їх виникнення та шляхів
подолання.

Проблема комунікативних бар’єрів розглядається дослідниками у контексті
соціальноKпсихологічних проблем. Так, проблеми у спілкуванні розглядаються
в рамках досліджень: міжособистісного сприймання (Г.Андрєєва, Т.Азаров,
Б.Паригін, Г.Сухобська, А.Бодальов, Є.Мосейко); міжособистісної взаємодії
(В.Куніцина. Є.Залюбовська, Г.Рогова, Б.Ломов, Є.Цуканова, M.Aндерсен);
міжособистісних відносин (І.Нелісова, Н.Обозов, А.Єршов, Х.Гуетськов); у
дослідженнях комунікації (Г.Андрєєва, А.Хараш, Л.Петровська, М.Арутюнян,
A.Блюмберг, Д.Kaтс), згадуються й аналізуються у процесі розробки проблем
корекції спілкування (Г.Ковальов, К.Корі, К.Роджерс).

Водночас спеціальних досліджень особливостей і чинників виникнення
комунікативних бар’єрів у іноземних студентів під час навчання та шляхів їх
подолання не виявлено. Успішність навчальної діяльності іноземних студентів
у ВНЗ залежить  від формування й розвитку у них необхідних мовних навиK
чок та умінь, від створення таких психологоKпедагогічних умов процесу наK
вчання, коли іншомовна комунікація забезпечує усі мовні потреби іноземних
студентів та сприяє їхньому задоволенню результатами  іншомовного  спілкуK
вання.

Комунікативні бар’єри (франц. barriere – перешкода) – психологічні пеK
решкоди, що виникають на шляху отримання інформації [4, c. 34]. Вони
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ву, витіснення джерела непорозуміння чи повної ізоляції  та відчуження [1, c.
43].

Уникнення спостерігається у випадку, коли комунікант ухиляється від конK
такту з партнером, і спілкування стає неможливим. Уникнення виявляється
не тільки в уникненні людей, але й у відхиленні від певних ситуацій, таких, в
яких може виникнути небезпека «шкідливого» впливу.

Заперечення зводиться до того, що інформація, яка турбує і може призвеK
сти до конфлікту, не сприймається. У цьому випадку мова йде про конфлікт,
що виникає через суперечливі настанови  особистості, або через інформацію,
яка загрожує самозбереженню, престижу, самооцінці.

Витіснення джерела непорозуміння – найбільш універсальний спосіб уникK
нення внутрішнього конфлікту шляхом активного виключення з свідомості
неприйнятного мотиву або неприємної інформації. Ущемлене самолюбство,
зачеплена гордість і образа можуть породжувати прояв хибних мотивів власK
них вчинків. Справжні, але неприємні мотиви, витісняються для того, щоб їх
замістили інші, прийнятні з точки зору соціального оточення і тому не виклиK
кають  сорому і докорів сумління.

Ізоляція чи відчуження – це відокремлення всередині свідомості чинників,
що травмують людину. Водночас неприємні емоції блокуються від доступу до
свідомості, так що зв’язок між подією та її емоційним забарвленням не відбиK
вається у свідомості.

Таким чином, можна стверджувати, що перелічені види психологічного
захисту від негативних факторів спілкування можуть сприяти збереженню
внутрішнього комфорту іноземних студентів, однак вони не сприяють подоK
ланню їхніх комунікативних бар’єрів.

З метою вияву особливостей комунікативних бар’єрів, що виникають у
іноземних студентів у процесі навчання, було проведене тестування серед 50
іноземних студентів Південноукраїнського національного педагогічного уніK
верситету імені К. Д. Ушинського, які здобувають вищу освіту за такими спецK
іальностями  як: «музичне мистецтво», «загальна психологія», «вікова психоK
логія» та «іноземні мови». Респондентам було запропоновано тест «Языковые
барьеры» [2, с. 570], за яким вони повинні були назвати труднощі, які, на їх
думку, найчастіше зустрічаються під час спілкування у процесі навчання.
Мовні бар’єри, що входили до списку опитувальника, включали:

1) труднощі у розумінні мови (складність сприйняття іноземної мови);
2)  проблеми у спілкуванні  (неможливість висловити свої думки, соромK

’язливість, невпевненість тощо);
3)  протиріччя у культурі мовлення (незрозумілі стереотипи, національні

традиції та звичаї);
4) особливості лінгвістичного досвіду (негативні наслідки вивчення мови

взагалі).
В результаті опитування було визначено комунікативні бар’єри, що зустрK

ічаються у більшості іноземних студентів (74%). Сюди відносяться: відсутність
необхідних мовних знань, невміння застосовувати свої знання в спілкуванні,
різне сприйняття інформації в контексті своєї культури,  використання сленгів,
національна стереотипізація, різне розуміння невербалики, дотримання норм
моралі, звичаїв, традицій, негативний лінгвістичний досвід тощо. Деякі іноK

ципієнта. До таких бар’єрів призводить використання стилю спілкування, який
може бути недоречним, занадто важким, не відповідати комунікативній сиK
туації і намірам партнера, або стилю, що має примусові акценти.

Таким чином, можна зробити висновок, що комунікативний бар’єр – це
феномен, що характеризується психологічним дискомфортом у спілкуванні,
пов’язаним  з особливостями сприйняття інформації та умінням  спілкуватися.

З огляду на вищезазначене постає питання: які чинники спричиняють виK
никненню комунікативних бар’єрів у іноземних студентів в процесі навчальK
ної діяльності? Перш за все труднощі у спілкуванні зумовлені індивідуальниK
ми особливостями характеру співрозмовників (сором’язливість, потайливість,
некомунікабельність), рівнем зосередженості в процесі комунікативної взаєK
модії, умінням висловлювати думки, різницею у віці, умінням слухати співрозK
мовника тощо.

Н. В. Яковлева виявила три групи факторів, що спричиняють виникненK
ня комунікативних бар’єрів у іноземних студентів під час навчання у вищому
навчальному закладі: мотиваційні, операційні та соціальноKпсихологічні [6,
c. 36].

До мотиваційних факторів автор відносить відсутність інтересу безпосеK
редньо до змісту навчальної діяльності, організованої викладачем на тлі заK
гальної зацікавленості в оволодінні іноземною мовою, а також захисну повеK
дінку іноземних студентів, що виявляється в ситуаціях спілкування з виклаK
дачем внаслідок неадекватної самооцінки й рівня домагань. Захисна поведінK
ка в ситуаціях спілкування є реалізацією захисної мотивації (збереження саK
мооцінки) й відіграє негативну роль, блокуючи спілкування.

Операційними факторами виступають різні форми порушення чи недоK
статності засобів і навичок спілкування. Порушення мови призводять до блоK
кування спілкування й, отже, перешкоджають реалізації діяльності, що заK
безпечується мовним спілкуванням.

СоціальноKпсихологічні фактори розглядаються як найбільш значущі пеK
решкоди ефективному спілкуванню. Одним з них є несприятливий психологK
ічний клімат як наслідок негативних міжособистісних відносин у ситуації „стуK
дентKвикладач”,  відсутність умов для розкриття й реалізації потенційних творK
чих можливостей особистості.

Виникнення комунікативних бар’єрів взагалі зумовлене такими причинаK
ми [5, c. 52].:

1) об’єктивними (породжені реальною взаємодією) та суб’єктивними (поK
в’язані з різними аспектами функціонування особистості, групи);

2) ситуативними (залежать від певного ситуативного чинника);
3) міжкультурними (поширюються на міжетнічну сферу) і культурноK

специфічними (притаманні певній етнічній спільноті);
4) вербальними (пов’язані з мовними особливостями) і невербальними

(немовні засоби мовлення, темп і тембр голосу, контакт очей, особливості
простору і часу спілкування тощо).

Таким чином, комунікативний дискомфорт спричиняє виникнення напруK
ження між комунікантами, що характеризується нездатністю контролювати
свої дії та вчинки. Психологічний захист від впливу негативних факторів у
спілкуванні може набувати вигляду уникнення, заперечення негативного вплиK
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професійними, віковими, статевими, індивідуальноKпсихологічними
відмінностями.

Існують різні шляхи подолання комунікативних бар’єрів, але, на нашу
думку, основним принципом боротьби залишається постійна практика мови.
Потрібно «перемогти» свою невпевненість, сором’язливість та замкнутість. На
нашу думку, процес подолання комунікативних бар’єрів іноземними студенK
тами пов’язаний з процесом оволодіння ними мовленнєвими навичками, неK
обхідними для реалізації ефективного спілкування. Серед них:

 1) навички, необхідні для здійснення процесу комунікації (володіння знаK
ковою системою, уміння здійснювати вплив на поведінку, здатність орієнтуK
ватися в контексті комунікативної ситуації, володіння засобами невербальK
ної комунікації);

2) навички взаємодії з  учасниками комунікації (навички встановлення й
підтримки контакту, організації та координації спільних дій, уміння впливаK
ти на групове рішення й сприяти його прийняттю);

3) навички адекватного міжособистісного сприйняття й розуміння іншої
людини (рефлексивні й емпатійні вміння, уміння співвідносити зовнішні хаK
рактеристики з глибинними особистісними особливостями).

Крім цього, іноземним студентам слід працювати над собою, над такими
якостями як: толерантність, урівноваженість тощо. ПоKперше, необхідно поK
важати історію, традиції та культуру іншого народу, розуміти, як ті чи інші
національні психологічні та культурні особливості позначаються на культурі
конкретної країни, конкретної навчальної групи тощо. ПоKдруге, розвивати в
собі постійний інтерес до вивчення культури людей, з якими взаємодієш.

Удосконалення мовленнєвих навичок та  подолання національних стереоK
типів та упереджень допоможуть іноземним студентам вирішити свої комуніK
кативні проблеми у процесі навчання у ВНЗ.
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ABSTRACT REPORT
THE WAYS OF OVERCOMING COMMUNICATIVE BARRIERS BY

FOREIGN STUDENTS IN THE STUDYING PROCESS
The article “The ways of overcoming communicative barriers by

foreign students in the studying process” deals with revealing

земні студенти  (11%) наголошували на етноцентризмі (протиставлення однієї
нації іншій як більш розумній, багатшій), особливостях сприйняття часу тощо.
І решта іноземних студентів (15 %) підкреслила небажання вчитися взагалі,
відчужене ставлення носіїв іноземної мови (відмова від дружніх стосунків)
та ностальгію за рідним краєм.

Отримані результати тестування свідчать про те, що більшість іноземних
студентів зіштовхуються з комунікативними бар’єрами у навчанні, що заваK
жає вільно спілкуватися іноземною мовою, спричиняє невпевненість у собі,
вибудовує перепони  у  іншомовному спілкуванні. Водночас тестування покаK
зало, що основними комунікативними бар’єрами  іноземних студентів у наK
вчанні є труднощі мовного та національного  характеру.

 До комунікативних бар’єрів мовного характеру ми відносимо проблеми:
1) сприйняття інформації;
2) розуміння повідомлення;
3) висловлення власної думки  тощо.
До комунікативних бар’єрів національного характеру ми відносимо проK

блеми:
1) розуміння звичаїв та стереотипів поведінки носіїв іноземної мови;
2) релігійних настроїв;
3) особливостей  характеру особистості тощо.
Таким чином, іноземні студенти у навчанні стикаються з усіма видами

комунікативних бар’єрів, але серед них превалюють бар’єри, зумовлені неK
достатністю навичок спілкування і національними відмінностями.

Слід зазначити, що комунікативні бар’єри породжують деструктивні зміни
в поведінці іноземних студентів, а саме: припинення спілкування, зниження
рівня усвідомлення труднощів у спілкуванні, послаблення намагань самостійно
подолати їх. За будьKяких обставин такі труднощі можуть сформувати триK
вожне ставлення до ситуації спілкування.

Одною з причин виникнення комунікативних бар’єрів у іноземних студентів
у навчанні може бути їхня невпевненість у своїх знаннях. В такому випадку
вони бояться осудження  з боку співрозмовника за свої граматичні помилки,
тому вважають, що краще  просто нічого не говорити, аніж осоромитися.

Бар’єрне спілкування іноземних студентів супроводжується посиленням
нервовоKпсихічної напруженості, демонстрацією нерозуміння, збоями у взаєK
модії. Ми вважаємо, що основними причинами  виникнення у них комунікаK
тивних бар’єрів є проблеми, пов’язані з:

1) спрямованістю в комунікації (потреби, інтереси, ціннісні орієнтації,
соціальні настанови, життєві плани);

2)  характеристикою пізнавальної сфери (рівень інтелектуального розK
витку, наявність загальних та професійних знань);

3)  особливостями емоційного стану у процесі  комунікації (рівень
емоційної стабільності, тип темпераменту тощо);

4) стратегією взаємодії  у спілкуванні (стиль комунікації, рівень психо+
логічної готовності до спілкування, соціально+психологічний клімат у
колективі).

Отже, причини виникнення комунікативних бар’єрів у іноземних стуK
дентів зумовлені, як правило, їхніми національноKкультурними, соціальноK
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Бар’єрне спілкування іноземних студентів супроводжується посиленням
нервовоKпсихічної напруженості, демонстрацією нерозуміння, збоями у взаєK
модії. Ми вважаємо, що основними причинами  виникнення у них комунікаK
тивних бар’єрів є проблеми, пов’язані з:

1) спрямованістю в комунікації (потреби, інтереси, ціннісні орієнтації,
соціальні настанови, життєві плани);

2)  характеристикою пізнавальної сфери (рівень інтелектуального розK
витку, наявність загальних та професійних знань);

3)  особливостями емоційного стану у процесі  комунікації (рівень
емоційної стабільності, тип темпераменту тощо);

4) стратегією взаємодії  у спілкуванні (стиль комунікації, рівень психо+
логічної готовності до спілкування, соціально+психологічний клімат у
колективі).

Отже, причини виникнення комунікативних бар’єрів у іноземних стуK
дентів зумовлені, як правило, їхніми національноKкультурними, соціальноK



8584

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ОСОБИСТІСНОЇ ВЛАСТИВОСТІ

УДК 159.922+157
Малигіна Г.С.

Стаття присвячена дослідженню відповідальності як інтег+
ральної якості зрілої особистості. З позиції сучасної психології
відповідальність розглядається як окрема психологічна категорія,
а точніше + категорія, основою якої є особистісна риса, або як різні
категорії + почуття відповідальності, властивість особистості,
здібності відповідати, готовності (установки) до відповідаль+
ності, риси характеру та ін. Але, не дивлячись на широку пред+
ставленість в науці даної проблематики, внутрішня структура
даної категорії відсутня.

Ключові слова: відповідальність, атрибуція відповідальності,
тривожність, локус контролю, детермінація відповідальності.

psychological peculiarities of overcoming communicative barriers of
foreign students in the studying process and with the description of reasons
of their emergence and ways of overcoming them.

The analysis of theoretical and methodological approaches to the
problem of communicative barriers in the studying process is submitted;
attributes and factors of emergence of communicative barriers in the given
process is revealed.

Features of communicative barriers and reasons of their emerging are
investigated among foreign students of South Ukrainian national
pedagogical university named after K. D. Ushynsky with the help of the
test “Language barriers”. As a result we proved that the main
communicative barriers of foreign students in the process of studying are
associated with the skills of being sociable and also with the process of
understanding national traditions and stereotypes of foreigners.

Psycho+pedagogical conditions of overcoming and preventing
communicative barriers by foreign students in the process of their studying
are identif ied (increase of educational motivation, mastering of
communication skills, creation of a favorable psychological climate in group).

The program of collectively+distributed activity with elements of
psychological training, directed on realizat ion of overcoming
communicative barriers is worked out and tested as well.

With help of the quantitative analysis of the study results, their
accounting with a special program, their experimental verification, the
effectiveness and necessity of its inclusion into the learning process as a
mean of overcoming communicative barriers and, on this base, increasing
the quality of students’ foreign languages mastering and their personal
development is proved.

The main principles of overcoming communicative barriers of foreign
students in the studying process are the following: improving foreign
language speaking skills and knowledge of foreigners’ national traditions
and stereotypes of behavior.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ЛИЧНОСТНОГО СВОЙСТВА

А.С.Малыгина
Статья посвящена исследованию ответственности как интег+

рального качества зрелой личности. С позиции современной пси+
хологии ответственность рассматривается как отдельная пси+
хологическая категория, а точнее + категория, основой которой
является личностная черта, или как разные категории + чувство
ответственности, свойство личности, готовность (установка)
к ответственности, черты характера и др. Однако, несмотря
на широкую представленность в науке данной проблематики,
внутренняя структура данной категории отсутствует.

Ключевые слова: ответственность, атрибуция ответствен+
ности, тревожность, локус контроля, детерминация ответ+
ственности.

DIFFERENTIAL APPROACH TO STUDYING RESPONSIBILITY AS A
PERSONALITY TRAIT

A.S.Маligіnа
Nowadays many scientists face with the crisis of personal

responsibility, when individual responsibility is washed out, a man
becomes part of general activity, and nothing depends on him. In this
connection a man loses a free agency, possibility to choose and
independently convert the plans into life. But responsibility that arose up
as the social phenomenon is a powerful characteristic of behavioral
adjusting. In addition, responsibility is always connected with social
changes, that is why the essence of responsibility always changes in
everybody’s life.

Responsibility is a special form of personality self+regulation that is
expressed in realization of carried out acts and their consequences and
in realization and control of the ability to be a reason of changes (or a
counteraction to changes) in the world and in one’s own life.

We consider that personality description contains three basic indexes:
1.Disciplinary responsibility, which is understood as an executive

component, responsibility at the level of discipline, when subject:
а) operates in accordance with the set rules and norms;
б) is sensible to external control;
в) after commitment of a deed rarely shows independence and

initiative.
2.Responsibility for oneself, when a subject treats carefully to every

deed, understanding their necessity, even when external control is absent.
But, taking into consideration specifics of communicativeness, propensity
to the empathy experiencing gives an advantage to independent
accomplishment of deeds, but not necessity of their implementation.

3.Responsibility for others, when a subject is capable to undertake
responsibility for actions of other people, can estimate them, organize,
often tries to find a general point of view, not taking into account his own
one.




