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Анализируются  гердерные  аспекты  корпоративной  культуры 
организаций и их роль в поведении и самореализации членов коллектива и, в  
целом,  в  управлении  организацией.  Акцентируется  внимание  на  гендерной  
асимметрии  в  пределах  корпоративной  культуры и  указываются  способы  
нивелирования данного явления путем устранения негативных последствий  
управления.

Ключевые слова: гендер, корпоративная культура, ценности, гендерная  
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The gender aspects of corporative organization culture and its role in one`s  
conduct and self-exposure among the group of collective and in the manager of  
organizations  at  all  are  analyzed  in  this  work.  The  great  attention  is  paid  to  
phenomenon of gender asymmetry in the sphere of  corporative  culture and the  
ways  of  leveling  this  phenomenon  are  mentioned  by  eliminating  the  negative  
consequences of the management.

Keywords: gender,  corporative  culture,  corporative  values,  gender  
asymmetry
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МАСКА ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ 
У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Досліджується  маска,  як  психологічний  образ  яким  людина  
користується при спілкуванні. 

Ключові слова: маска, комунікація, суспільство

Поняття «маска» викликає різні асоціації.  В даному дослідженні мова 
йде  не  про  про  театральну  маску,  а  маску  як  психологічний  образ,  яким 
людина користується при спілкуванні.

Маска стала невід’ємною частиною життя сучасного індивіда, який живе 
в  епоху  інформаційного  суспільства.  Основним  питанням  дослідження  є 
питання  про  те  яку  роль  –  позитивну  чи  негативну  роль  відіграє  маска  у 
спілкуванні.

На  перший  погляд  -  носити  маски  -  нормально,  адже  це  спосіб 
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захиститися від небажаної уваги і втручання оточення, приховати те, чого ви 
не хочете показати оточуючим. Але з іншого боку постає питання про те, чи є 
нормальним та комфортним внутрішній стан людини, якщо вона боїться його 
показати оточуючим?

Також маску розглядають як спосіб комунікації з людьми. Адже часто (за 
виключенням хіба що найближчого кола людей) ми спілкуємося один з одним 
масками.  Якщо  мова  йде  про  неблизькі  соціальні  контакти,  то  в  цьому 
випадку  функцію  масок  можна  зрозуміти  і  виправдати.  Найчастіше  маски 
використовують публічні та відомі люди: артисти, політики тощо.

Але часто люди навіть з близькими людьми спілкуються не знімаючи 
масками. І це вже може викликати серйозне занепокоєння, адже так людина 
перестає бути сама собою навіть коли залишається на самоті. 

Люди до  різного  кола  людей застосовують різні  маски,  різні  способи 
спілкування  -  для  колег,  одногрупників,  приятелів,  родичів  і  друзів  вони 
«одягають» різні маски. Людина протягом всього життя зустрічає безліч таких 
образів та масок, вона формується у певному оточенні, має безліч знань та 
можливостей для вибору та формування свого власного образу. 

Маску  можна  розглядати  двояко  –  як  повний  прототип  людини  і  як 
продовження особистості. Адже людина є своєрідним творцем, автором своєї 
власної  маски.  Індивід частково наділяє свою маску особистими якостями, 
наділяє її  тими образами, про які у нього є знання та уявлення. Мимоволі 
виникає наступне питання – якими образами людина наділяє свою маску – 
тими,  які  подобаються особисто їй,  чи тими,  які  подобаються оточуючим? 
Якщо  людина  «одягає»  образ,  який  подобається  їй,  то  вона  максимально 
залишається  собою.  Якщо  ж  людина  одягає  на  себе  той  образ,  який 
подобається оточуючим, то вона з часом віддаляється від самої себе, а з часом 
взагалі починає втрачати свою сутність.

Як  позитивний  фактор  можна  відзначити  орієнтацію  людини  на 
авторитетних, освічених, морально сформованих особистостей, коли людина 
прагне наслідувати (а не сліпо копіювати) їх найкращі риси. Це дещо нагадує 
давньогрецький  термін  мімезіс,  що  в  перекладі  означає  наслідування  або 
імітація.  Тобто  мімезис  є  імітацією  або  репрезентацією  чогось/когось.  В 
античному світі мімезисом вважалася імітація тієї чи іншої особи фізичними 
або мовленнєвими засобами. Проте ця «особа» могла бути також і предметом, 
ідеєю, героєм чи богом. У «Поетиці» Аристотеля художню творчість (поезис), 
визначено  як  імітацію  (мімезис)  дії  (праксис).  Також  розробкою  теорії 
мімезису займася і  Платон. У праці «Республіка» (кн.  3 і  10) він визначає 
мімезис як копію копії (недоступні митцеві ідеї). [4, 354]

Маска розглядається нами як щось поверхневе, тимчасове, адже зміна 
внутрішнього  або  зовнішнього  вигляду  людини,  обумовлена  мотивами  і 
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потребами особи, а також комунікативними запитами і очікуваннями. Маска - 
не є ви. Проблеми починаються, коли людина перестає розділяти "Я" і маску і 
починає асоціювати себе з нею.

З  поняттям  маски  пов'язано  у  філософсько-психологічних  концепціях 
XX століття поняття "самості", що означає "справжній центр особи", те саме 
особове ядро, яке здатне або безпосередньо і адекватно виражати себе, або 
одягатися в кокон масок. Якщо мова йде про "зовнішню маску", ми маємо на 
увазі  заміщення  тимчасовою  личиною  реальної  особи  і  тіла,  то  поняття 
"внутрішньої  маски"  виводить  нас  на  питання  про  "самість".  В  концепції 
К.Г. Юнга зустрічається поняття "самість",  але ні в його працях, ні в працях 
його послідовників не має чіткого визначення  цього терміну.  З  точки зору 
психологічного  підходу  проблема  маски  освітлювалася  в  працях  не  лише 
К.Г. Юнга, а й в А.Б. Орлова, Е. Фромма. У цих дослідженнях розкривається 
безпосередній  зв'язок  феномену  маски  з  темою  ідентифікації  людини, 
визначено місце маски в структурі людської особистості.

Вітчизняний  дослідник  Осипов  П.І.  відзначає:  «У  своїй  життєвій 
практиці  кожна  людина  залучається  до  комунікації,  використовуючи  при 
цьому  такі  істотні  можливості  виразності,  як  власна  мова,  а  також 
жестикуляція,  одяг,  хода,  спосіб  використання  приміщення  та  ін.  Поняття 
комунікації  повинно  сприйматися  насамперед  як  діалог:  в  ньому  беруть 
участь, принаймні, двоє людей, кожна комунікація соціально зумовлена».[2, 
50].  Отже,  під  час  спілкування  людина  використовує  безліч  допоміжних 
засобів – і  одним серед них є також маска,  до складу якої  у сукупності  й 
входять усі вище перераховані методи.

Російська дослідниця Гребенникова О.М. виділяє такі ключові функції 
маски:  знаково-комунікативна,  захисно-адаптивна,  магічна,  мнемонічна, 
соціалізуюча і індивідуалізуюча [1, 1].

Українська дослідниця Сєроштан С.І. погоджується з тим, що маска як 
частина повсякденного, як знаковий засіб невербальної сфери спілкування є 
умовою включення індивіда у певний соціальний дискурс. Розгляд зазначеної 
проблеми  потребує  акцентування  уваги  на  тому  факті,  що  для  сучасної 
людини маска є важливою складовою її буття, виступаючи як modus vivendi, 
як засіб соціального життя. Проблеми життя людини без масок і уникання 
лицедійства корелюють не тільки з обставинами особистого життя, але й є 
гострими проблемами існування культури початку XXI століття [3, с.1].

Отже,  маски  слід  використовувати усвідомлено,  розуміючи,  з  якою 
метою  ви  зараз  її  одягаєте,  а  не  носити  бездумно  і  без  необхідності. 
Використовувати маски потрібно в тих ситуаціях, коли вони зручні  і слід не 
забувати  їх знімати і бути собою, коли вони своє завдання виконали. Якщо 
маска,  обрана  для  спілкування,  адекватно  виражає  справжнє  "Я"  людини 
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(самозвеличення),  то  вона  позитивна  для  комунікації.  Якщо ж "внутрішня 
маска"  спотворює  достовірність  "Я",  вона  спричиняє  певні  труднощі  для 
розуміння і спілкування: "справжнє Я" як частина єдиної особи утілює раніше 
засвоєні, усвідомлені і оцінені індивідом моральні і інші принципи. Загалом 
же  маска  –  це  вимога реальної  соціальної  ситуації,  яка  змушує особу 
пристосовуватися.
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A mask is investigated, as character which a man uses at a commonunication.  
Key words: mask, communication, society
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НЕМЕЦКИЙ БИДЕРМАЙЕР И ДИАЛОГ КУЛЬТУР

«Кельтская  волна»  в  начале  XIX ст.  оказала  большое  влияние  на 
немецкий  бидермайер,  который  составил  специфику  раннего  немецкого  (а 
также  русского,  итальянского,  французского,  польского  и  т.д.)  романтизма 
1810-х  –  1840-х  годов.  Бидермайер  –  от  вымышленной  фамилии 
«простосердечного немецкого обывателя», стоявшей в заглавии стихов поэта 
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