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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОГО ШЛЯХУ 
ЄВГЕНА ГЛИВИ

Сучасний етап розвитку нашого суспільства вимагає розши
рення і поглиблення досліджень питань, пов’язаних з проблемою 
професійного самовизначення підростаючого покоління, адже 
воно впливає на формування балансу між бажаннями і нахилами 
особистості та потребами суспільства. У вітчизняних та зарубіж
них дослідженнях виділяють чимало об’єктивних та суб’єктивних 
чинників професійного самовизначення. Як правило емпіричні 
дослідження цієї проблеми здійснюються на чисельних групових 
вибірках учнів, студентів, представників тієї чи іншої професії 
тощо. Однак відчувається брак досліджень, здійснених на прикла
ді окремої особистості, вивчення окремого випадку професійного 
самовизначення чи побудови професійного і життєвого шляху. На 
нашу думку, це доповнило б дослідження в даній ділянці життєвіс
тю, унікальністю, дало б змогу глибше вивчити й проаналізувати 
особистість.

У контексті проблемного поля, яке вивчає особистісно-про- 
фесійні феномени в сфері самореалізації фахівців-психологів, 
великий інтерес становить особистість відомого австралійського 
психолога українського походження Євгена Гливи, який зробив 
величезний вклад у розвиток української психології, психотерапії 
і гіпнотерапії та пройшов неабиякі життєві випробування. На нашу 
думку, досить перспективно розглянути життєвий та професійний 
шлях Євгена Гливи з позицій сценарного аналізу. Особливу увагу 
приділяємо етапу «сценарної зав’язки», тобто ранньому дитинству 
Євгена Гливи та певній послідовності подальших життєвих подій, 
пов'язаній з системою уявлень, які були сформовані раніше.
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Так, аналіз біографічних описів Євгена Гливи дозволяє конста
тувати, щойого професійне самовизначення відбулося не відразу, 
але тяга до знань, закладена ще в дитинстві, самоаналізу і рефлек
сії залишається з ним протягом життя. На прикладі батьківської 
сім’ї Євгена Гливи спостерігаємо, що християнські цінності, які 
так послідовно сповідувались в ній, вплинули на розгортання про
фесійного шляху відомого психотерапевта. Припускаємо, що ази 
захоплення психікою людини, її психологічною і духовною скла
довою, заклали саме батьки. Хлопчик мав дуже тісний емоційний 
зв’язок збатьками, відтак і сам виріс духовною та високих чеснот 
особистістю (що важливо для професії психолога).

Аналізуючи життєвий шлях науковця, який на власні очі по
бачив війну і відчув на собі біль утрат близьких людей, описаний 
ним у власній монографії «Життєві спостереження крізь призму 
власного серця», виділяємо два «образи» Є. Гливи, зокрема в про
фесійній діяльності: націоналіст-борець за свободу України та 
психотерапевт-гіпнотерапевт. Цьому сприяють, на нашу думку, і 
події, які найпомітніше вплинули на розгортання життєвого сце
нарію Є. Гливи, а саме -  боротьба за визволення України, заслання 
в концтабори. Очевидно, що професійне самовизначення Є. Гливи 
відбувалося відповідно до его-стану цієї людини (готовність допо
магати, дбати і радити людям). Якщо професійне самовизначення 
-  це самостійний стійкий, осмислений вибір майбутньої професії, 
то можна сказати, що Євген Глива знайшов і реалізував своє про
фесійне покликання. Є. Глива і надалі в Австралії продовжує бра
ти активну участь в актуальних проблемах вітчизняної науки та 
українського суспільства.
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