
схильності, професійна спрямованість, професійна мотивація, рівень до сягнень, 
самооцінка, очікування інших людей. Кожна людина має набір особистісних 
характеристик, концепцію, мотиви, цінності, які впливають на вибір кар'єри. У 
кар'єрних рішеннях втілюється їі професійна ^-концепція. Часі о буває 
неусвідомлена реалізація людиною своїх кар'єрних орієнтацій.
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Інтуїція -  це те. що людина у деяких випадках несвідом о  може 
передбачати, вгадували, чуттям уловлювати істину. Що тільки не розуміють під 
інтуїцією! Це вищий, надприродний дар. здатний пролити світло істини на 
потаємні таємниці буття, недоступ н і н і п о ч у ття м , бтукаючим поверхнею речей, 
ні розуму, скованому дисциплінарним статутом логіки. Це дивовижна сила, яка 
веде нас ч діез прірву, що розгорнулася між умовою завдання та його рішенням. 
Це здібність миттєво знайти ідею, яка буде обірунтована міркуванням і 
досвідом [2].

91

Інтуїція -  це та психологічна функція, котра передає суб'єктові 
сприйняття несвідомим шляхом. Це ні почуття, ні сприйняття, ні певні 
інтелектуальні висновки. Це -  «знання зсередини». Інтуїція допомагає швидко 
приймати рішення, спираючись на почуття, відчуття у тілі, думки і образи, які 
перші прийшли в голову.

З'ясовано, що права півкуля мозку відповідає не тільки за творчість та 
почуття, а також і за інтуїцію, яка буває іехшчною, лікарською, науковою, 
художньою і т. п. Тим самим, залежно від специфіки діяльності, визначаються 
особливості інтуїції філософа, лікаря, науковця, вчиїе.хя та інших. Різні вчені, 
науковці, філософи трактували поняття інтуїції б  різних контекстах.

Розвиваючи теорію пізнання. Авіценна проаналізував питання щодо 
шостого відчуття. «Інтуїція -  це непогрішна вища людська пізнавальна 
здатність швидко знаходити середній термін силогізму, минаючи всяке 
вивчення та дослідження», -  писаБ мислитель[1]. Для Канта шосте відчуття 
було джерелом знань. Стосовно праць Даніеля Канемана, інтуїція — це 
здатність автоматичного продукуБаннярішень без тривалих логічних міркувань 
або доказів. А Енштейн вважав, що вона є справжньою цінністю в сутності. 
Декарт писав: "Під інтуїцією я розумію не віру в хистке свідоцтво почуттів і не 
оманливе судження безладної уяви, але поняття ясного і уважного розуму, 
настільки просте і Еиразне, шо воно не залитиає ніякого сумніву в лому, що ми 
мислимо..." [3].

За філософією Анр| Бергсона (XX ст.), інтуїція вказує живій істоті на те, 
що необхідно для продовження життя Вона протиставляється розуму і науці як 
фюрма прояву "життєвої сили", що становить сутність буття.

Таким чином, загальним для різних тлумачень поняття інтуїції являється 
підкреслення моменте безпосередності в процесі пізнання, на відміну від 
опосередкованого характеру логічного мислення. Звичайно, іззжлзш людині 
притаманні свої особисті здібності. До них відносять і шосте відчуття. Численні 
спостереження за людьми в звичайних умовах підтверджують наявність і 
поширеність інтуїції. З досвіду пізнавальної діяльності відомо, що для 
вирішення різноманітних проблем самого мислення недостатньо.

Інтуїція -  це не випадкова реакція, це результат обробки інформації в 
мозку, який грунтується на минулому1 досвіді, що зберігся в пам'яті. Мозок 
порівнює те, що відбувається в даний момент, відомості, які надходять від 
органів почуттів, з тим. що було раніше, і на базі попередніх дій і їх результату 
пророкує, що буде далі. Оіже, інтуїція є своєрідним типом мислення, де 
під сбід омо у свід омлюеться р езультат думки -  істина.

У науковому пізнанні інтуїцію не заперечують, вважаючи її осяянням, 
здатним зроетміти річ, явище, процес. В історії науки і філософії інтуїція 
нерідко розглядалася як особлива форма чуттєвого пізнання речі чи явища, що 
полягає в образному розсуді їх внутрішньої сутності. Сучасні наукові уявлення 
про інтуїцію не спростовують можливості миттєвого усвідомлення ІСТИНИ Р ] .  
Це особливо характерно для медиків з великим практичним досвідом. Без 
величезної попередньої роботи з накопичення іа  переробки знань немає і не 
може бути ніякого осяяння. Не випадково говорять про інтуїцію лікаря, але не
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про інтуїцію студента. Не всі асоціації, які утворюються в корі великих півкуль, 
можуть усвідомлюватися відразу. Частина з них до певної пори знаходиться 
нижче порога свідомості.

У медичній літературі іс ну є  багато висловлювань про ін т у їц ію . Широке 
поширення «шостого в ід ч у т т я » в медицині обумовлено рядом причин. Перш .за 
все, відсутністю необхідних знань про етіологію і патогенез ряду захворювань, 
з одного боку, та невідкладною допомогою хворому, з іншого. Це протиріччя 
створює можливість висунення припущень та гіпотез. Воно спонукає до 
проникнення в таємницю хвороби незвичайним, інтуїтивним шляхом. 
Нерозуміння справжніх п ігя х іб  пізнання навколишнього світу -  сприятлива 
передумова дгя виникнення уявлень про роль і місце ін т у їц ії в пізнанні.

У сучасній філософії науки та медицини інтуїції відводиться важливе 
місце. Передові вітчизняні вчені та лікарі окреслили межу пізнавальних 
можливостей, якими володіє інтуїція. Тому, хто не знає себе, складно приймати 
певні рішення та генерувати ідеї. Істинний інтуїтивний інтелект можна 
застосовувати у повсякденному житті. тільки .якщо є збалансоване 
усвідомлення себе і своїх в ід ч у т т ів  [8].

Справжня ІНТУЇЦІЯ походить в ід  впевненості в собі. Ті, хто до неї 
прислухається, можуть встановити зв'язок з емоціями, з минулим досвідом, з 
власного істинною сутністю.

Інтуїція вважається дуже цінним засобом пізнання природи джіерелом 
нових відкриттів, різних нововведень. Безумовно, сучасна медична наука 
потребує інтуїції, яка необхідна діл вироблення теорій та ідей, і логіки - для 
підтвердження їх правильності.

Відомо, що у с п іх и  в лікуванні хворих залежать не тільки від 
використовуваних ліків і методів. Лікар проводить діагностику захворювання і 
лікування хворого. Від його професіоналізму, накопиченого досвіду, набутого 
вміння і інтуїції зал ежлтть результат лікування. На жаль, в сучасній клінічній 
практиці основна увага гри діагностиці хвороби і лікуванні хворого 
приділяється переважно лаб ораторним дослідженням, інструментальним 
методам; при цьому традиційним методам та інтуїції не приділяється належної 
уваги.

Тим часом, фахівці при діагностиці стану здоров'я людини, виборі 
адекватних методів лікування, в кожному конкретному випадку звертають 
увагу на психологію хворого, клінічну картину хвороби і надають інтуїції 
важливе значення. Саме від «шостого відчуття», екстрасенсорної здатності 
лікаря залежать правильність діагнозу, обрана тактика лікування хворого, 
е фективність т ерапії та профілактика захворювання [б].

Психологи розглядають інтуїцію як своєрідне передчуття здатність 
людини охоплювати шукане відразу, минаючи ланцюг логічних рішень. Це 
знання без особливих міркувань, родцуми, без обгрунтування доказами. По суті, 
це особливий вираз свідомості [1]. Інтуїція базується на глибокому, 
професійному знанні конституції людини, патології і терапії хвороб, філософії. 
Чим досвідченіший лікар, тим більш значущу роль в його лікарської діяльності 
відіграє інтуїція. Традиційна медицина пронизана інтуїтивним і філософським
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розумінням сутності людини, стану здоров'я. Значимість і доцільність інтуїції Е 
клінічній практиці зростає особливо в ситуаціях, коли необхідно прийняти 
швидке рішення, коли немає часу для роздумування, проведення діагностичних 
досліджень. Тут до лікаря приходить накопичений досвід, вміння і швидка 
розумова діяльність мозку. Багато лікарів, що володіють великою ін ту їц ією  і 
д о с е їд о м , без технічних засобів і лабораторних досііджіень ставляїь правіпьш 
діагнози і домагаються успіхів у  лікуванні ХБорих [5; 7].

Отже, в основі інтуїції лежань попередній до сбід  лікаря, його професійна 
підготовка і усвідомлення ситуації. Безумовно, інтуїтивний діагноз сьогодні 
повинен бути обов'язково ггідтверджіений лабораторно-інструментальними 
методами, практично перевірений.
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