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ПОДЯКА
Робота над книгою відбувалася в оточені емоційно та інтелектуально не>
безсторонніх людей, за що висловлюю їм глибоку подяку. Зв'язок з вами, до>
рогі і шановані партнери по думці, був і є визначальним для мене незалежно
від характеру родинних, громадських чи ділових взаємин.
Особливо хочу подякувати моїм батькам – Катерині Федорівні та Івану
Михайловичу за зразки сімейного тепла, педагогічного бачення та дії, органі>
заторської майстерності та громадянської позиції.
Мої перші вчителі в науці Густяков О. М. і Семенов І. М. дали мені не
тільки наукові зразки та бачення вченим предмета, а й розгорнули привабли>
вість соціальної ролі науковця для досягнень, відповідальності та самореалі>
зації.
І колеги, і клієнти безперестанно спонукали мене до вдосконалення не>
однозначності в упровадженні рефлексії і через різні форми, і через різні захо>
ди. Символом зв'язку науки і практики в обличчі колег, замовників та співза>
мовників є для мене Л. В. Григоровська, за що дякую Вам, шановна Любов Во>
лодимирівна, і у Вашій особі всім колегам та клієнтам ІRIS.
Головний партнер і думки, і сумнівів, і переживань, і дій – моя дружи>
на Любов Антонівна Найдьонова. Вам дякую і за доповнення у змісті та жит>
ті, і за здатність зупинитись самій і тим самим зупинити мене на сумнівному
шляху.
Відчуття ліктя спільноти психологів не є для мене абстракцією: конфе>
ренції, конгреси, засідання кафедри, лабораторії, вченої ради – це середовище,
яке в будь>який момент може розгорнути пересічний напрям думок у приваб>
ливий пошук.
Дякую!
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ПЕРЕДМОВА
Цією роботою автор розв'язує складне завдання – виконує зобов'язання
перед численною аудиторією тих, хто допомагав йому в дослідженнях з озна>
ченої теми – "Формування рефлексивного управління в організаціях" – і як
учасник подій, і як їх співавтор. Вагомою підтримкою в нашому науковому
пошуку став приклад попередника і натхненника в дослідженні рефлексії Іго>
ря Микитовича Семенова. Зосередившись на незбігу обсягів протоколів розв'я>
зання малих творчих задач, що розглядалися свого часу К. Дункером, автори>
тетом у галузі вивчення мислення, та протоколів власних експериментів, Се>
менов дійшов висновку, що менший обсяг протоколів К. Дункера є наслідком
зумовленого прагматичними міркуваннями "відсікання" від них непотрібного
в контексті існуючої пояснювальної схеми дискурсу. Саме на обґрунтуванні
необхідності фіксувати при дослідженні дискурсивного мислення всю дискур>
сивну продукцію (аж до вигуків) базується вихідна позиція психології рефлек>
сії: докладати максимум зусиль для подолання власних дослідницьких стерео>
типів і не намагатися на початкових етапах дослідження спростити завдання,
зменшуючи обсяг операційної роботи з фіксування даних через велику їх кі>
лькість. Ця позиція спонукала автора до самоорганізації зусиль на забезпе>
чення якомога повнішого представлення емпіричного матеріалу, а також до
відтворення засад наукового напряму щодо забезпечення можливості прове>
дення повторного аналізу представлених нами даних та зроблених узагаль>
нень.
Сподіваємося, що обсяг фактології, яка подається нами в традиції пси>
хології рефлексії, в достатньої автономності (у межах власних теоретичних
конструктів і способів вимірювання), сприятиме як читачам, що зорієнтовані
на читання з метою проведення власного дослідження, так і читачам, зорієн>
тованим на підтвердження компетенцій через зіставлення практичних підхо>
дів. При цьому орієнтація в практичній стороні викладеного може суттєво зба>
гатитися при самостійному розгляді додатків, розташованих як тематичні
кейси. При використанні електронної версії книги забезпечено контекстний
зв'язок всіх посилань і покажчиків, що підносить традицію рефлексивної дії
на новий рівень.
З повагою,

Михайло Найдьонов
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ВСТУП

СКЛАДНІСТЬ ЯК НОРМА СЬОГОЧАСНОГО СВІТУ:
ВИКЛИК РЕФЛЕКСІЇ
Складність як норма сьогочасного світу: виклик рефлексії
Зростання складності сьогочасного світу як одна з найсуттєвіших його
характеристик уже є цілком очевидним фактом для багатьох верств сучасних
суспільств. Натомість значно менше усвідомлюється важливість (значення)
співвідношення складності і простоти як сторін життя, що визначають не
тільки місце людських домагань у діапазоні "доступне>недоступне", а й нас>
лідки тих чи тих сформульованих людиною ставлень до складності. При ви>
значенні такого співвідношення як спроби спростити складне (наприклад, у
навчальному процесі – це застосування дидактичного принципу доступності)
наслідки можуть бути різними: виправданими, ризикованими або такими, що
вимагають додаткових витрат. Проте ризики співвіднесення складності й про>
стоти можливі в будь>якій соціальній практиці.
Із системного погляду складними є процес, явище, які являють собою
підмножину багатьох систем чи охоплюють численні підсистеми. Тобто склад>
ність як нормативна ознака є тим більше вираженою, чим у більш системному
масштабі вона схоплюється суб'єктом.

Підсистема трудності в системі складності сучасного світу як проблема
ризиків спрощення
Пізнання складного, оперування ним потребують відповідного інструме>
нтарію протистояння можливим проявам хаосу. І цей процес має доступний,
хоч і витратний, алгоритм реалізації, який починається з надання складному
статусу скла>де>но>го. Перспектива опанування цього алгоритму полягає в ро>
зумінні невідворотності зростання витрат на здійснення розкладання чи скла>
дання складного. Але цей загалом очевидний і доступний алгоритм часто не
тільки не використовується як рішення, а, навпаки, постає як суб'єктивне
утруднення, що і становить суб'єктний аспект проблеми опанування складнос>
ті. Остання має різноманітні варіанти вияву. Так, трудність починає діяти як
особлива підсистема ускладнення, якщо її не переведено в завдання. Невдалі
спроби розв'язати завдання співвіднесення частин складності мають своїм на>
слідком новий виток спіралі в сприйманні складного як ще більш недоступно>
го. Окремим виявом проблеми є суб'єктивна складова, що виникає тоді, коли
суб'єкт надає статусу недоступності випадкам, які насправді перебувають у
зоні доступних рішень.
Проблема полягає і в тому, що ті аспекти складності, які не можуть бути
спрощені ні для розуміння, ні для оперування, не будучи розпізнаними в цій
своїй якості, при застосуванні звичного й простого алгоритму редукування не
тільки не дають бажаного результату, а й виводять ситуацію на новий, ще
більш загрозливий, етап негативного розвитку системи (аж до її розпаду).
Отже викладене робить очевидною необхідність пошуку місця складових
спрощення та утруднення в алгоритмах подолання складності. Оскільки кож>
на із цих складових по>своєму виявляється в різних традиціях категоріально>
го забезпечення, постає потреба розв'язання проблеми не тільки на технологі>
чному, а й теоретико>методологічному рівні.
Постановка проблеми складності не обмежується визнанням недоскона>
лості існуючих алгоритмів її опанування, коли людині, організації чи якомусь
соціальному утворенню треба жити з проблемою складності, яку не можна
зняти чи штучно ліквідувати без втрати сутності. Ідеться й про те, що соціум у
процесі координування свого життя створює суб'єктивні чинники збільшення
складності, що стають на заваді цим процесам координації. Психологічна (то>
чніше – соціально>психологічна) природа цих явищ давно хвилює людство.
Сучасний глобалізований світ спричинює додаткові масштаби складності ко>
ординації. Пошук нон>конфронтаційних шляхів співіснування постає як про>
блема паритетності суб'єктів взаємодії на всіх рівнях. Управління такими
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складними процесами потребує нової якості, першим кроком до створення
якої має стати пошук адекватного алгоритму опанування складності без втра>
ти у взаємодії суб'єктності, конституентом якої є рефлексія.
Монографію побудовано не тільки як викладення, а і як розвиток ідеї
рефлексивного управління. Згідно з логікою книги кожний наступний крок
усе більше конкретизує постановку проблеми, деталізуючи шлях здійсненого
пошуку, а отримані результати відкривають нові горизонти проблеми для да>
льшого дослідження.
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