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У свiтоглядi суспільства i людини завжди присутні якісь базовi компоненти. 

Очевидно, що до них варто віднести усталений психологічний термін «установка» та 

менш опрацьоване, але присутнє у нашiй мовi поняття «настанова», яке більше 

стосується мовної практики й, зокрема, більш iнварiантного філософського розуміння. 

Термiн «установка» вже давно фiгурує у якостi одного iз центральних понять 

психологiчної науки, особливо соцiальної психологiї. У психологiї поняття «установка» 

найчастіше вживається у зв‘язку iз поняттям «дiяльнiсть». Такий зв'язок є 

смислозначимим, оскільки феноменологiчно установка походить вiд дiяльностi. 

Дiєсловом «установити» в українськiй мовi означується момент завершення якоїсь 

певної дiї. 

Поняття «установка» по-перше, традицiйно i широко вживане в психологiчнiй 

науцi як визначальний термiн загальнопсихологiчної теорiї установки (Д.М.Узнадзе та 

його школа); по-друге, поняття «установка» є смисловим фiгурантом загальної теорiї 

дiяльностi українських та росiйських психологiв; по-третє, англомовний варiант даного 

термiнa – «аttutudе» перекладається як «ставлення», тобто означує дiяльнiсне, стiйке 

вiдношення людини до свiту та її позицiю у життi; по-четверте, свiтогляд як духовно-

практичний спосiб освоєння свiту людиною i форма її самосвiдомостi базується на 

стiйких структурних складових, до яких вiдносяться тi iз них, що безпосередньо 

витiкають iз дiяльнiсного вiдношення людини до свiту. 

Саме до таких стiйких структурних елементiв свiтоглядної свiдомостi, що 

визначають свiтоглядне вiдношення, свiтоглядну позицiю людини належать свiтогляднi 

або смисложиттєвi установки. Цим поняттям ми фiксуємо спосiб виявлення, «дiю» 

свiтогляду та свiтоглядної свiдомостi, предметом яких є вiдношення людини до свiту. 

Таким вiдношенням охоплюється вся система видiв дiяльностi суб‘єкта, людини, що 

освоює i творить свiт власного буття. 

Cвiтогляд – це завжди позицiя, «стояння» Людини перед чимось i перед кимось, 

у тому числi i перед собою. Таке стояння, i навiть протистояння, неможливе без опори, 

опертя, певного життєвого, буттєвого фундамента, до нарiжних цеглин якого ми 

схильнi вiдносити смисложиттєвi, тобто свiтогляднi установки. 

Свiтоглядним установкам притаманна й дифузiя у сферу пiдсвiдомого. Тому 

вони майже не пiддаються змiнам пiсля своєї сформованостi та «осiлостi» у 

структурному фундаментi свiтоглядної свiдомостi, а тим паче у пiдсвiдомостi людини. 

Механiзм їх спрацювання i дiєздатностi практично незмiнний дo тих пiр, поки не 

зазнають суттєвих змiн смисложиттєвi, свiтоглядні орієнтації суб‘єкта дiяльностi, носiя 

певного свiтогляду та свiтоглядної позицiї.  

Окрiм поняття «установка» у нашiй мовi вживається термiн «настанова». 

Вiдмiннiсть «настанови» вiд «установки», перш за все, полягає у тому, що першою  ми 

характеризуємо напрям дiї, настановлення на щось, що постiйно перебуває в центрi 

уваги, тодi як друга, вказує на щось стабiльне, практично незмiнне, постiйне: певна дiя 

завершена, зафiксований її результат i цей результат «осiдає» у якостi структурного 

елемента свiдомостi, при чому настiльки стiйкого, що свiдомiсть без особливої напруги 

залучає його у кожному випадку свого активного впливу на життя, а отже й на 

дiяльнiсть. 


