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НАСУЩНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ЦІЛІСНОСТІ У СУЧАСНОСТІ

В умовах сьогодення, коли попередні світоглядні ідеали 
втратили своє значення, а суспільство має величезну потре-
бу в нових ціннісних настановах, дослідження проблеми 
цілісності особистості має важливе значення. У всі часи іде-
алом людини була цілісна, гармонійна особистість. У наш 
час через досить часте повторення це словосполучення втра-
тило свій високий сенс. Проте девальвації піддається не 
лише ідея цілісності. Необхідно провести інвентаризацію 
всього нашого філософського багажу та гідно й справедливо 
оцінити досить важливі поняття, одним з яких є саме «ці-
лісність». Сучасна наука переповнена поняттями «криза» 
й «хаос», які охоплюють суспільство та особистість. Тому 
необхідні нові орієнтири відновлення внутрішньої цілісно-
сті індивіду. Сучасна людина переважно перебуває в полоні 
буденного світогляду. Прагнення до надбання матеріальних 
благ, влади й слави не виводять людину з проблем, а більш 
того, актуалізують їх кількість і складність. Пріоритет цін-
ностей прямо пропорційно залежить від рівня світогляду 
людини. Відновлюючи свою цілісність, можна якісно змі-
нити своє буття. Необхідне усвідомлення всіх внутрішніх 
суперечностей, які заважають людині в такому процесі 
трансформації. Тому сьогодні є досить актуальною пробле-
ма цілісності особистості. 

Метою дослідження є різносторонній розгляд аспектів 
цілісності людини, її природного й соціокультурного буття.

Ретроспективний аналіз літератури прояснює варіатив-
ність методологічних позицій і, відповідно, осмислення не 
лише самої сутності людської цілісності, але й багатогран-
ність способів її осягнення. Звернення до теми цілісності 
особистості свідчить, що феномен цілісності є життєво важ-
ливою проблемою. У сучасній науці є багато різнопланових 
моделей цілісності людини, тому проблема полягає не в 
тому, щоб створити ще одну. Навпаки, ще одним підходом 
до розв’язання питань дослідження є те, що слід показати 
неоднозначність уявлення про цілісність, багатогранність 
способів, що є важливими засадами філософського узагаль-
нення, аналізу, осмислення, а саме андрогінну цілісність 
[6, с. 15]. Феномен цілісності в бутті людини важливо роз-
глядати як один з адаптаційних механізмів подолання кон-
фліктів як зовнішніх, так і внутрішніх. Феномен андрогін-
ності прояснює цілісність особистості, розкриває чоловічі та 
жіночі якості в їх максимальному прояві [6, с. 158]. Люди-
на, яка володіє цілісним світоглядом, здатна одухотворюва-
ти своє буття й буття інших людей, із якими вона взаємодіє. 
Цілісна особистість прагне до співтворчої взаємодії, цінніс-
ної комунікації з Іншою особистістю. Цілісна гармонійна 
особистість поєднує в собі духовне багатство й моральну 
чистоту. Уявлення про духовно-душевно-тілесну цілісність 
як основи цілісності особистості є для нас вихідним момен-
том у спробі більш глибинного розгляду цього дослідження. 
Необхідно розглядати андрогінність як цілісність особисто-
сті, більше того, «андрогінність» як кульмінаційний акт 
становлення цілісності особистості [6, с. 298]. Поняття «ан-
дрогінність» корелює з поняттям «цілісність» особистості, 
а поняття «цілісність» корелює з поняттям «інтеграція» 
суспільства. Тому слід провести філософський аналіз основ 
інтеграції в сучасному суспільстві. Наука й техніка створю-
ють навколо себе середовище розщеплення, що прогресує, 
і всі форми культури прагнуть перетворити у своїх служ-
ниць. Але в нормально функціонуючому суспільстві досвід, 
знання й віра поєднуються у вигляді деякої цілісності, що 
утворює світовий порядок. Жага до влади, збагачення, сла-
ви модифікує власне ставлення до людини. Над особистістю 
не можна володарювати, особистість не можна споживати, 

тому що вона не річ, не об’єкт. Ідеологія влади й споживан-
ня призводить до розщеплення людини, розщеплення ство-
рює умови для розповсюдження цієї ідеології.

Наше століття називають динамічним, часом надзвичай-
но високого темпу життя. Сучасне споживацтво нерозривно 
пов’язано з тим, що наш час – час кількості. Безкінечність 
кількісного споживацтва перетворює часовий континуум 
в дискретну послідовність і веде людину до розщеплення. 
Зниження внутрішньої якісної різноманітності неминуче 
проектується зовні, формуючи певні соціальні феномени. 
Звеличування кількісного в збиток якісного, абстрактного – 
у збиток конкретному, всезагального – у збиток унікально-
го, розщепленого – у збиток цілісному – причина основної 
сучасної кризи, кризи людини. Розщеплення людини впли-
ває і на її фізичний стан. Багато людей помирає в наш час 
від сильних хвилювань і тяжких переживань. У людині 
пов’язані тілесний, почуттєвий і розумовий компоненти. 
Відсутність одного з них або їхня неузгодженість свідчать 
про розщепленість людини. У самій структурі людської іс-
тоти є потенції її розщеплення. І вони реалізуються в жит-
тєвому процесі, оскільки є передумовою діяльності. Перш 
ніж що-небудь робити, людина повинна розділити єдиний 
споглядальний акт, яким вона охоплює майбутній їй світ, 
на окремі плани. З діяльнісно-гносеологічними причинами 
тісно пов’язані й соціальні засади розщеплення людини. 
Соціалізація індивіда необхідна для цілей спілкування, але 
якщо вона перевищує міру, духовно-душевна унікальність 
людини розпадається на ряд моментів, які втрачають свою 
цілісність. 

Долаючи себе творчо, людина залишається самою собою 
і в той же час проникає в іншого та у світ. Це долання ста-
новить безкінечне творче становлення духовно-душевної 
природи людини, веде до її цілісності. Становлення цілісної 
особистості – передумова й результат формування кращого 
суспільного устрою. Недостатня цілісність особистості та 
сучасного суспільства, його своєрідна роздробленість по-
стійно провокує на розщеплення особистісного та суспіль-
ного життя, – ще одна причина, яка актуалізує необхідність 
дослідження цілісності та андрогінності у бутті людини. 

В історії розвитку та становлення особистісного й соці-
окультурного буття людини осягнення цілісності й андро-
гінності пройшло досить складну еволюцію. Центральним 
поняттям своїх досліджень андрогінної природи людини 
поняття «цілісність» зробили такі вчені, як Платон, М. Бер-
дяєв [4; 1]. Платон назвав любов жагою цілісності та праг-
ненням до неї [4]. М. Бердяєв зазначив, що кожна людина 
сумує за своєю цілісністю [2].

За думкою Платона, через любов чоловіка й жінки до-
лається розрив і відчуженість у бутті людини. Концепція 
любові-андрогінізму античного філософа знаходить своє 
вираження в цілісності та її прояві – любові [4]. М. Бердяєв 
убачає відновлення андрогінності в подоланні розірваності 
статі через утвердження нової цілісної індивідуальності, а 
після цього з’єднання з іншою цілісною індивідуальністю 
через любов-андрогінізм [1; 2]. 

У своїх дослідженнях цілісності особистості С. Бем 
виходить на розуміння андрогінії. Багато дослідників до-
тримувалися думки, що цілісну (холічну) особистість ха-
рактеризує не маскулінність або фемінність, а андрогінія, 
тобто інтеграція жіночого й чоловічого стилів. Дослідниця 
гендерних проблем зазначає, що андрогінію розуміють як 
емансипацію обох статей, а не як боротьбу жінок за рівність 
у маскулінно орієнтованому суспільстві. С. Бем визначила 
андрогінну особистість як таку, що має багатий набір яко-
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стей і рольової поведінки й гнучко використовує їх у ди-
намічно змінних соціальних обставинах. К. Хорні у своїх 
дослідженнях психоаналітичної терапії розглядає андрогі-
нізм як відображення внутрішньої цілісності особистості. 
Автор розкриває важливість актуалізації чоловічих і жі-
ночих якостей, які розвивають і розкривають особистість. 
Такий підхід можна назвати екзистенціальним андрогініз-
мом, що знаходить свої вираження у стратегіях повного 
розкриття чоловічо-духовного й жіночого-душевного й веде 
особистість до поєднання соціальної реалізації й любові. 
Своєрідно розкриває цілісність О. Вейнінгер, який зазначає 
перевагу чоловічого над жіночим, свідомо нівелюючи жі-
ночність, і називає її тінню мужності. Ф. Баадер, на дослі-
дження якого вплинула філософія Ф. Шеллінга, визначає 
«соціальність» як сутність любові, всі механізми створення 
суспільства повинні базуватися на ній. Тому ми можемо го-
ворити про присутність андрогінізму в його творчості. Для 
Я. Беме цілісність виражається в потрійності сущого. Ні-
мецький мислитель уважав, що все пояснюється саме таким 
підходом, тому через всю його творчість проходить «потрій-
ність сущого» та «божественні принципи». Філософ писав, 
що книга, у якій утілено всі таємниці, є сама людина.

У класичній філософії можна спостерігати широкий іс-
торичний образ проблеми взаємовідношення цілісності та її 
елементів у різних системах світорозуміння: Платон, Аріс-
тотель, Демокріт. Платон розкриває цілісність у феномені 
андрогінізму, такому поєднанні чоловічих і жіночих яко-
стей, які надають можливість повного розкриття духовної 
сутності людини. Арістотель виражає ідею цілісності в по-
няттях «можливість» і «дійсність». Філософ зазначає, що 
матерія є носієм якостей можливості, а форма – дійсності. 
Демокріт свою концепцію цілісності розкрив у атомістич-
ній теорії. Соціальний підтекст атомістичної теорії яскраво 
демонструє римський переклад грецького слова «атом» – 
«індивід». Г. Лейбніц відзначає, що цілісність у неподіль-
ності, неповторності й унікальності монади як божествен-
ної частки, яка вміщена в тіло людини. М. Фічино вбачає 
цілісність у феномені краси через поняття «гармонії», що 
має свою диференціацію. Мислитель зазначає, що, пізнаю-
чи божественне у світі, людина відновлює свій цілісний вну-
трішній світ. Пізнаючи божественне, можна розкрити свою 
внутрішню красу, яка й свідчить про цілісність особистості.

Сучасні філософи І. Лоський, О. Лосєв, І. Пригожин 
розкривають ідею цілісності особистості через інтуїцію та 
інтуїтивне споглядання (І. Лоський, О. Лосєв); концепцію 
синергетики й самоорганізації (І. Пригожин). 

Д. Бом, Н. Вінер, І. Пригожин, С. Гроф, В. Франкл, 
П. Берже, І. Помо, К. Відаль та ін. зазначають, що будь-які 
підходи до дослідження проблем людини як багатопланової 
системи повинні нести в собі цілісний підхід. 

Темі цілісності присвячені роботи таких учених: 
С. Франка, В. Зеньковського, С. Левицького, М. Лосько-
го, І. Євлампієва, Б. Ємельянова, А. Галактіонова. Названі 
вчені визначають цілісність як самовдосконалення, само-
розвиток, наповнення сенсом свого буття через розкриття 
своєї внутрішньої людини. Оскільки одним із ключових 
понять, що відображає основний сенс цілісності, є собор-
ність, то важливу роль у дослідженнях відіграли концепту-
альні викладки М. Бердяєва, В. Соловйова, П. Флоренсько-
го, І. Вощиніна, П. Тулаєва, А. Гулиги, В. Сагатовського, 
П. Гайденко, С. Хоружого. Принцип цілісності як осново-
положний поданий у роботах слов’янофілів, а також ідеоло-
гів, космістів, символістів. 

Шлях філософського осмислення цілісності від ідеї 
трансцендентального до онтологічного горизонту наве-
дений у роботах Е. Гуссерля, М. Гайдеґґера, М. Шелера, 
Х. Плеснера, М. Мерло-Понті, М. Мамардашвілі. Значне 
поле дослідження присвячене соціально-когнітивному та 
диспозиціальному аспекту становлення цілісності особисто-
сті (Ф. Шлейєрмахер, В. Дільтей, Х.-Г. Гадамер, П. Рікер). 
Психоаналітичний аспект проблеми виражений у роботах 
З.  Фрейда, К. Юнга, Е. Фромма, А. Адлера, В. Франкла, 
К. Хорні, С. Грофа, Е. Еріксона, Г. Салівана.

Аналіз філософської наукової літератури свідчить про 
складність визначення поняття «цілісність». Складність 
процесу концептуалізації цілісності особистості поясню-
ється багатовимірністю й багаторівневістю проблеми. Усві-
домлення поняття «цілісність» неможливе без звернення до 
сутності й змісту проблеми духовного, саме тому часто зара-
ховують цілісність до «духовної цілісності». У вітчизняній 
філософії є ряд важливих досліджень цілісності людини. 
Насамперед це дослідження проблеми духовного, зосере-
дженого на принципах духовно-матеріальної єдності світу, 
цілісності людського буття, що відтворюють динаміку про-
цесу становлення ноумену духовності (В. Бех, І. Степанен-
ко), наголошують на діяльнісній природі суб’єктивованих 
і об’єктивованих форм духовності саме через цілісність 
(С. Кримський). Сучасний вітчизняний філософ, засновник 
методу метаантропології Н. Хамітов визначає андрогінізм 
як явище, феномен досягнення гармонії чоловічого та жі-
ночого, духовного та душевного. Автор усвідомлює фено-
мен андрогінності як найважливішу умову й критерій ці-
лісності людського буття. Сучасна вітчизняна дослідниця 
С. Крилова наголошує, що цілісність буття людини є кате-
горією, яка виражає єдність сутності й існування людини, 
цільності й цілеспрямованості її буття, гармонію особисто-
сті і світу. Цілісність людини глибинно пов’язана з її кра-
сою – і зовнішньою, і внутрішньою. Сучасний вітчизняний 
вчений В. Калуга у своїх наукових розвідках обґрунтовує: 
щоб стати цілісним, потрібно позбутися, а не набути. Тобто 
цілісна людина відновлює сповна свою природу, позбуваю-
чись усього привнесеного в неї як надлишкового. «Мисте-
цтво життя: від внутрішньої дезінтеграції до концентрації 
на власній цілісності», – так зазначає український філософ.

Є ряд сучасних досліджень проблеми цілісності людини, 
які є досить важливими. А. Шарипін визначив цілісність як 
цілісність монади інтенціонального вузла, діади каузаль-
них інтенцій світу й тріади когнітивних інтенцій: тіло – ін-
тенція – свідомість. Н. Більчук визначила кордоцентризм 
як методологічний принцип цілісного розуміння людини, 
який розкриває місце людини в суспільстві. Специфікою 
кордоцентризму є встановлення взаємозв’язку суб’єктив-
них та об’єктивних, індивідуальних і суспільно-соціаль-
них аспектів системи особистості, її нескінченної сутності й 
скінченності проявів, що зберігає й підкреслює її єдність як 
індивідуальності, розкриває місце особистості в соціальній 
системі. І. Бондаревич запропонував концепцію становлен-
ня духовної цілісності особистості як атрибуту саморозгор-
тання людини. В. Потапчук виражає ідею цілісності в таких 
поняттях, як «соборність», «цільність духу», «всеєдність», 
«симфонічна особистість», «солідарність» та ін. Автор 
робить висновок про принцип цілісності як основну осо-
бливість єдності, при якому здійснюється зусилля частин 
цілого, зберігається їхня своєрідність і свобода. О. Шлієн-
кова досліджує проблему динамічної цілісності в проектній 
філософії. Д. Сівков розкриває тему цілісності у філософії 
Т. Адорно, який робить акцент на співвідношенні частини 
й цілого названого дослідження. Автор обґрунтовує взаємо-
дію різних моделей цілісності в сучасній культурі («холіз-
му» та «індивідуалізму»). М. Чернишева досліджує способи 
осягнення антропологічної цілісності в феноменологічній та 
гуманістичній психології. Психолог В. Ковальчук визначає 
поняття «цілісна особистість», розкриває та аналізує факто-
ри, які дезінтегрують і внутрішньо розколюють особистість. 

Для більш повного розгортання проблеми цілісності 
людини звернемося до дослідження інших напрямків. Зо-
крема, в контексті релігійного світобачення О. Дурманен-
ко розкриває цілісність особистості в просторі онтологіч-
ної безпеки особистості. Автор говорить про онтологічну 
безпеку особистості як особливий стан функційного агента 
соціальної структури, який допомагає за умов кризових 
ситуацій усвідомлювати свою цілісність і співприсутність 
у соціальному світі. Ціліснісна особистість визначаєть-
ся як інтегратор самостійності, самоідентичності, та ін-
терсуб’єктивності. Н. Васильєва на підставі аналізу норм 
міжнародного та європейського права, національного за-
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конодавства країн ЄС, а також практики їхнього застосу-
вання досліджує одне з нових понять юридичної практи-
ки – право на цілісність особистості. На підставі вивчення 
міжнародних і регіональних норм (Хартія ЄС 2000 р.), які 
закріплюють право на цілісність особистості й окремі його 
елементи, а також практичної діяльності установ й орга-
нів ЄС і його держав-членів із забезпечення цього права, 
запропоновано нову юридичну концепцію права на ціліс-
ність особистості. 

Є низка інших досліджень, які роблять чималий вне-
сок у розвиток теми цілісності буття людини. Разом із тим, 
багато аспектів цієї проблеми залишаються недостатньо 
дослідженими й усвідомленими, особливо в контексті соці-
альної філософії та філософсько-антропологічного аналізу 
проблеми цілісності особистості, феномена андрогінізму: 
ролі, місця цих явищ у культурному й соціальному про-
сторі людського буття, а також феноменів свідомості, що 
їх відображають, у вітчизняній філософії й культурі XX 
ст. і адекватних методологічних проекцій її на XXI ст. 
Очевидно, що ряд таких проблем вимагає комплексного 
дослідження та адекватних методологічних підходів і ак-
сіологічних висновків. 

Проблемним полем дослідження є зростання впливу й 
значення цілісності особистості, феномена андрогінності в 
людському бутті, в соціальній реальності, у культурі, як 
одного з адаптаційних механізмів подолання ситуації гло-
бальної кризи, конфліктів, впливу на навколишній про-
стір. Ідеться про саморозгортання цілісності особистості 
та відношення процесів соціокультурної адаптації пове-
дінки людини до досить швидко змінних умов існування, 
зростання стресових ситуацій, психологічних наванта-
жень і екологічних лих. Можна зауважити, що культура 
постає як один із можливих механізмів адаптації й засто-
совує цей феномен до реалій сучасної цивілізації, особливо 
в аспекті постмодерністичного сприйняття. Ця проблема 
ніякою мірою не може бути зведена до з’ясування «норми» 
й «патології», що характерне для традиційних досліджень 
теорій ХХІ ст. Вихідним моментом для дослідження може 
бути положення про те, що андрогінне начало закладено в 
кожній людині і цей «дар» може розкривати себе в духов-
ному й душевному світах, а також і в глибинах підсвідо-
мості, образах мистецтва та інших плодах нашого неусві-
домленого психічного життя, проявлятися у відповідних 
моделях соціологічних та аксіологічних підходів і мораль-
них оцінок.

У контексті аналізу феномену цілісності людини в со-
ціальному бутті ця ідея дозволяє осмислювати проблему 
через справжню андрогінну цілісність як повне розкриття 
якостей, реалізацію цінностей людини та її антипод – пато-
логічність, яка виражена в розщепленні, нівелюванні осо-
бистості, зневазі права на цілісність особистості.

Цілісність людини глибинно пов’язана з розкриттям її 
якостей та їх реалізацією. Цілісність є єдністю сутності та 
існування людини, андрогінність є повним гармонійним 
поєднанням якостей особистості. Андрогінна цілісність ви-
ступає як співтворчість чоловічого й жіночого в соціокуль-
турних і гендерних вимірах та їх прояві у створенні нових 
моделей взаємовідносин. Цілісність особистості у відкрито-
му, демократичному суспільстві виражається через комуні-
кацію з іншим та через феномен соціокультурного партнер-
ства. У відкритому суспільстві комунікація та партнерство 
постають і теоретичним, і практичним корелятом цілісності 
у буттєвих констеляціях людини. Набуття людиною своєї 
цілісності несе конструктивні форми створення нових від-
носин між людьми, між статями, у суспільстві. Створювати 
цілісну сім’ю і цілісне суспільство можуть цілісні особисто-
сті. Саморозгортання своєї андрогінності дає змогу напов-
нювати буття новими якостями і насичувати світ променя-
ми харизматичності.  

Значення одержаних результатів полягає в можливості 
створення нового якісного суспільства, яке проявляється в 
гармонійних суспільних відносинах між людьми через роз-
криття своєї власної андрогінної цілісності та формування 

андрогінної комунікативності у взаєминах. Баланс, рівно-
вага людини є проявом її індивідуального андрогінізму; ба-
ланс, рівновага між особистостями проявляється комуніка-
тивним андрогінізмом.

Запропоноване дослідження важливе для осягнення 
впливу суспільної свідомості та змін фундаментальних ос-
нов соціального буття. Ці результати можуть бути корис-
ними у створенні нових навчальних програм, різноманіт-
них курсів і практик-проектів, які будуть спрямовані на 
розкриття якостей особистості, становлення її цілісності, 
будуть сприяти якісному зміненню буття людини. Резуль-
тати дослідження дають змогу запровадити новий філософ-
ський підхід до осмислення поняття андрогінної цілісності 
як соціальної проблеми й розширити діапазон досліджень, 
предметом яких стає людина, що відновлює цілісність у 
вимірах буття. У результаті теоретичних пошуків були 
отримані висновки й положення, які мають практичну 
цінність для саморозгортання цілісності особистості. Тому 
дослідження можуть бути використані в розробленні стра-
тегій формування громадянського суспільства й інститутів 
соціального партнерства й соціальної відповідальності в 
Україні.
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Анотація

Тарасюк Л. С. Насущність проблеми цілісності у сучас-
ності. – Стаття.

В умовах сучасної соціокультурної реальності, коли 
попередні світоглядні ідеали втратили своє значення, а 
суспільство має величезну потребу в нових ціннісних на-
становах, дослідження проблеми цілісності особистості 
має важливе значення. Сучасна наука переповнена понят-
тями «криза» й «хаос», які охоплюють суспільство та осо-
бистість. Прагнення до надбання матеріальних благ, вла-
ди й слави не виводять людину з проблем, а, більш того, 
актуалізують їх кількість і складність. Проблемним полем 
дослідження є зростання впливу й значення цілісності осо-
бистості, як одного з адаптаційних механізмів впливу на 
навколишній простір, подолання ситуації глобальної кри-
зи та конфліктів. Запропоноване дослідження важливе для 
осягнення впливу суспільної свідомості та змін фундамен-
тальних основ соціального буття. Ці результати можуть 
бути корисними у створенні нових навчальних програм, 
різноманітних курсів і практик-проектів, які будуть спря-
мовані на розкриття якостей особистості, становлення її 
цілісності, будуть сприяти якісному зміненню буття люди-
ни. Результати дослідження дають змогу запровадити но-
вий філософський підхід до осмислення поняття андрогін-
ної цілісності як соціокультурної проблеми й розширити 
діапазон досліджень. 

Ключові слова: цілісність, андрогінність, особистість,  
інтеграція, суспільство. 
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Аннотация

Тарасюк Л. С. Насущность проблемы целостности в со-
временности. – Статья.

В условиях социокультурной реальности, когда преды-
дущие мировоззренческие идеалы потеряли свое значение, а 
общество имеет большую необходимость в новых ценностных 
установках, исследование проблемы целостности имеет важ-
ное значение. Современная наука переполнена понятиями 
«кризис» и «хаос», которые охватывают общество и личность. 
Стремление к приобретению материальных благ, власти и сла-
вы не выводят человека из проблем, более того, актуализируют 
их количество и сложность. Проблемным полем исследования 
есть возрастание влияния и значения целостности личности 
как одного из адаптационных механизмов влияния на окружа-
ющий мир, преодоление ситуации глобального кризиса и кон-
фликтов. Предложенное исследование важное для постижения 
влияния общественного сознания и изменений фундаменталь-
ных основ бытия. Эти результаты могут быть полезными для 
создания новых учебных программ, разнообразных курсов и 
практик-проектов, которые будут направлены на раскрытие ка-
честв личности, становление ее целостности, будут способство-
вать качественному изменению бытия человека. Результаты 
исследования дают возможность осуществить новый философ-
ский подход к осмыслению андрогинной целостности как соци-
окультурной проблемы и расширить диапазон исследований. 

Ключевые слова: целостность, андрогинность, личность, 
интеграция, общество. 

Summary

Tarasyuk L. S. The urgency of the integrity problem in con-
temporaneity. – Article.

In the conditions of modern socio-cultural reality, when 
the previous world view ideals have lost their meaning, and 
the society has a great need in new value instructions, the 
personality’s integrity problem research is of utmost impor-
tance. Modern science is overwhelmed with concepts "crisis" 
and "chaos" which embrace society and personality. Aspiring 
to acquisition of material welfares, power and fame does not 
deprive a person of problems, but furthermore, enhance their 
amount and complication. The problem field of this research is 
an increase of personality’s integrity as it is one of adaptation 
mechanisms of influence on surrounding space, overcoming 
the global crisis and conflicts. The research offered is impor-
tant for understanding of both public consciousness influence 
and changes in fundamental bases of social existence. These re-
sults can be useful in creation of new educational programmes, 
various courses and practical projects, directed to personali-
ty’s qualities development, strengthening of one’s integrity. 
They will also assist the quality change of person’s existence. 
Research results give the opportunity to introduce a new philo-
sophical approach to the comprehension of androgynous integ-
rity concept as a socio-cultural problem and extend the range 
of researches. 

Key words: integrity, androgyny, personality, integration, 
society.


