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Нестабільність економіко-політичної ситуації, відсутність культури 

організації конструктивних професійних стосунків і правової захищеності 

робітників формують психологічну напруженість, посилюють переживання 

особистістю своєї малої значущості, неспроможності впливати на перебіг подій 

життя. У такому стані тотальної невизначеності людина не може 

виокремлювати перспективи на майбутнє, планувати своєї життя, визначати 

пріоритетні для неї цілі, оскільки багато внутрішніх ресурсів витрачаються нею 

на контролювання негативних емоцій, опанування тривоги, острахів, агресії, 

протидію розвитку депресивних проявів тощо. Важливим фактором, який може 

підвищити особистісну резистенцію негативним впливам, знизити 

розгубленість перед майбутнім та організувати конструктивний самозахист, є 

суверенність як спроможність формувати такий психологічний простір, який 

забезпечує комфорт, спокій та впевненість, регулює оптимальну дистанцію у 

стосунках з іншими, контролює власну поведінку у таких дихотомічних 

вимірах як «самостійність -  спільність дій», «незалежність -  орієнтація на 

партнера», «власна відповідальність -  делегування її іншим», «ініціативність -  

обачність», «ризикованість -  розсудливість» та ін.

У роботі Ю. П. Божко показано, що суверенність психологічного простору

особистості є тим важливим чинником, який, визначаючи професійну

успішність, впливає на її загальне психологічне благополуччя, на впевненість у

своїй спроможності долати життєві труднощі та ефективно реалізовувати свої

можливості, на переживання власної значущості. Вивчення суверенності

особистості пояснює як упорядкування значущих відносин особистості (до
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власного тіла, речей, соціальних зв’язків, цінностей, здібностей, власної 

території), інтегрування їх у цілісному внутрішньому просторові забезпечує 

врегулювання особистістю власних просторових та часових меж, захист себе 

від варварських впливів інших, несанкціонованих вторгнень, контроль перебігу 

власного життя, своєї активності, ініціативності та відповідальності, що, 

безумовно позначається на загальній можливості людини управляти своєю 

взаємодією зі світом. У практиці гештальт-консультування однією з базових 

стратегій організації діалогу з клієнтом є «робота на межі контакту», коли 

терапевт разом з клієнтом досліджує свої можливості пред’являти партнеру 

свої інтереси та потреби, відстоювати свої позиції та думки, відмовлятися від 

«токсичної» інформації. Гнучкі межі особистості, які формують помірну 

суверенність, забезпечують творчу пристосованість особистості до мінливих 

обставин життя, що проявляється у сформованій готовності шукати нові 

рішення в невизначених ситуаціях, витримувати внутрішнє напруження, 

конструктивно пред’являти свою агресію та незгоду партнерові.

Отже, вивчення суверенності як інтегративної властивості особистості є 

актуальним питанням психологічної безпеки та самореалізації особистості, 

розв’язання якого має наукову новизну, теоретичну та практичну значущість. 

Запропонована в роботі модель суверенності психологічного простору визначає 

залежність суверенності від когнітивно-мотиваційних та нейродинамічних 

властивостей особистості, припускає вплив рівня її розвитку на показники 

успішності професійної діяльності на формування певного типу організації 

професійної діяльності.

Особливу увагу слід приділити логічності та послідовності викладення 

інформації, чіткій постановці завдань дослідження, узагальненню великого 

об’єму здобутого емпіричного матеріалу у висновках. Дослідниця намагалась 

не лише простежити залежність рівня сформованості суверенності особистості 

від таких чинників, як: внутрішні мотиватори професійної діяльності та 

особливості розумової активності, а й відслідкувати як змінюються 

взаємозв’язки між цими психічними змінними під впливом додаткових 

факторів (віку, характеру провідної діяльності, стажу роботи, кваліфікації,



функціонального стану, психодинамічних властивостей). Отже, було 

організоване багатофакторне дослідження, котре враховувало і вплив окремих 

психічних змінних на об’єкт дослідження, і їхню сумісну взаємодію, що 

дозволило уточнити раніше отримані залежності між успішністю професійної 

діяльності програмістів та темпераментними властивостями, результативністю 

дій та вираженістю мотивації досягнення, продуктивністю діяльності та 

розвитком хронічної втоми. На нашу думку, наукову новизну має і факт 

визнання домінантного впливу когнітивного та субдомінантного — 

мотиваційного кореляту, при відомій установці з часів радянської психології 

розглядати прояви спрямованості особистості як найбільш значущу складову 

особистості (С. JT. Рубінштейн), системоутворюючий фактор діяльності (вектор 

«мотив -  ціль» за концепцією О. М. Леонтьєва). На жаль дана закономірність не 

отримала належної інтерпретації в роботі, не були надані пояснення, чому саме 

властивості мислення особистості в більшій мірі визначають її суверенність, її 

спроможність та готовність контролювати, захищати і розвивати свій 

психологічний простір. Чи пов’язує це дослідниця з досвідом успішної 

автономної поведінки, чи з раціональним ставленням до власних ресурсів, чи з 

установкою на усвідомлення та переосмислення здобутого досвіду за 

допомогою технік рефлексивного мислення, залишається не до кінця 

зрозумілим. Надання цьому емпіричному факту належної інтерпретації в 

подальшому сформує нові установки щодо професійної підготовки та адаптації 

молодих спеціалістів до умов діяльності через формування відповідних 

ментальних структур, когнітивних механізмів, стратегій обробки інформації і 

регулювання поведінки.

Зосередимо увагу на найбільш вагомих здобутках дисертантки:

1. Суверенність психологічного простору розглядається Ю. П. Божко 

на рівні індивідуальності, як інтегративна характеристика людини. Такий 

підхід, започаткований Б. Г. Ананьєвим, потребує врахування особливостей 

організації усіх нижчих рівнів як передумов формування та розвитку 

інтегративної властивості індивідуальності. У запропонованій авторській 

моделі поєднані і особистісні властивості (домінуючі мотиваційні тенденції), і



характеристики суб’єкта діяльності (мисленнєві стратегії, рефлексія), і навіть 

індивідні якості (психодинамічні властивості). Отже, визначаючи можливі 

чинники суверенності, були враховані різні рівні організації індивідуальності, 

що забезпечує повноту та докладність розгляду корелятів досліджуваного 

об’єкта.

2. Проаналізовано низку підходів до визначення успішності 

професійної діяльності, фактори, що впливають на її прояви. Виокремлено 

зовнішні та внутрішні критерії її оцінки. Зовнішні критерії охоплюють наступні 

характеристики професійної діяльності: результативність, рівень кваліфікації, 

етап становлення суб’єкта діяльності. Внутрішні критерії успішності 

професійної діяльності розкриваються через суб'єктивну ціну діяльності, 

особливості самооцінювання досягнутих результатів і процесу виконання. Це 

доводить необхідність врахування психічних витрат, задіяних ресурсів, затяжне 

відновлення яких може суб’єктивно знецінювати успішність виконання дій.

3. На підставі визначених критеріїв оцінки успішності професійної 

діяльності авторкою розроблені прийоми оцінювання: об’єктивного 

(експертного) та суб’єктивного (на підставі самооцінювання). Дослідниця 

запропонувала шкали для оцінки керівником загального рівня професіоналізму 

робітників-програмістів, які дозволяють кількісно виразити продуктивність, 

креативність, здатність налагоджувати комунікацію, ініціативність, швидкість і 

точність виконання роботи. В підрозділі 2.3 докладно представлена процедура 

розробки спеціального семантичного диференціалу, придатного для 

оцінювання власної професійної успішності робітниками ІТ-сфери (інженерів 

програмістів, системних адміністраторів, веб-програмістів та ін.). Наведені 

математичні дані підтверджують наявність чотирьох значущих аспектів оцінки 

успішності у даної групи професіоналів, а саме: загальний професіоналізм 

(вміння вирішувати професійні проблеми), колективність (вміння працювати в 

колективі, організовувати контакти з іншими), автономність (вміння самостійно 

діяти, виявляти ініціативність), інтерес до роботи (наявність внутрішніх 

мотиваторів).



4. Визначення чинників, які обумовлюють рівень розвитку 

суверенності особистості, та встановлення її впливу на показники професійної 

успішності дозволило дослідниці вийти на типологію професіоналів певної 

сфери (програмістів). Вирішення цієї задачі має практичну значущість, оскільки 

дозволяє визначати зони «найближчого розвитку» (Л. С. Виготський) кожного 

типу, на підставі чого розробляти програми психологічної допомоги в адаптації 

до умов професійної діяльності, корекції та розвитку необхідних психічних 

властивостей, ментальних структур. Виокремленні особистісні типи 

відображають специфічні засоби адаптування осіб з певними психічними 

властивостями до умов діяльності, які дозволяють раціонально витрачати та 

заощаджувати ресурси, досягаючи позитивних результатів, тобто вони 

відображають оптимальні режими функціонування професіоналів, які 

забезпечують сприятливе пристосування до умов та вимог професійної 

діяльності.

На основі аналізу тексту дисертації, автореферату та публікацій можна 

зробити висновок, що виконана робота є самостійним, завершеним 

дослідженням, яке характеризується новизною, обґрунтованістю висновків, має 

теоретичну та практичну значущість. Оцінюючи роботу позитивно, було б 

доречним висловити деякі зауваження та побажання:

1. На сьогоднішній день в психології існує багато підходів щодо 

дослідження факторів успішності професійної діяльності особистості. 

Найбільш розповсюдженими є дослідження готовності та самореалізації себе в 

професії з позиції розвитку професійно-значущих якостей, підвищення 

професійної культури та майстерності, формування професіоналізму та 

компетентності. У роботі обраний найбільш дискретний підхід, вивчення 

професійно-важливих якостей, в межах якого аналізується формування та 

розвиток окремих знань, вмінь, властивостей як факторів успішності. На 

сторінках 31 та 34 дисертації наведений список професійно важливих якостей, 

необхідних сучасному програмістові (більш ЗО рис), які поєднують і знання, і 

вміння, і властивості мислення, і вольові якості характеру, і особливості 

соціальних контактів. Серед властивостей мислення автором згадуються



логічність, здатність до індивідуального мислення, аналітичні здібності, однак 

наведені списки не містять жодної з характеристик мотивації, тому виникає 

питання, на підставі чого були виокремленні рефлексивність мислення та 

мотивація успіху, влади та афіліації як важливі чинники організації 

суверенності психологічного простору. До того ж підхід до успішності 

діяльності через аналіз професійно значущих якостей, нам здається менш 

перспективним, ніж компетентнісний підхід або аналіз майстерності й 

професіоналізму, які розглядають якості в межах інтегрованої цілісності, в 

системах вищого порядку -  професійній діяльності або фаховій підготовці.

2. Потребує і більш повного обґрунтування обрані в роботі методичні 

прийоми визначення рефлексивності мислення та стратегій розв’язання задач. 

На стр. 32-33 роботи надано визначення «рефлексивності» як метакогнітивного 

процесу через організацію «мислення про мислення», критичне осмислення 

проблемної ситуації, регуляцію успішності мисленнєвої діяльності. Не 

зрозуміло, яким чином субтест методики Р. Амтхауера дозволяє зафіксувати 

визначені аспекти рефлексивності без надання досліджуваними самозвітів. 

Можливо все ж таки, мова йде в більшій мірі про показник продуктивності 

мисленнєвої діяльності, рівень розумової активності у доланні суб’єктом 

внутрішніх та зовнішніх перешкод, ніж про відображення та осмислення 

власних інтелектуальних здібностей. Також не зрозумілим залишилось 

питання, на підставі якої шкали, за якими критеріями були визначені у суб’єкта 

стратегії мислення (хаотична, формально-алгоритмічна, змістовно-адаптивна, 

згорнута), чи відбувалось це в процесі організованого спостереження, чи на 

підставі аналізу самозвітів досліджуваних.

3. У роботі не вистачає психологічної інтерпретації встановлених 

емпіричних фактів та закономірностей. Так, на с. 115 роботи констатовано, що 

суверенність звичок може покращити загальне самопочуття, допомагає 

уникнути хронічної втоми, але не визначений механізм цього впливу. Мало 

зрозумілим, таким, що потребує подальшого обмірковування та аналізу, 

залишився факт, визначений на с. 139, а саме: «із зростанням професіоналізму 

звужуються зв’язки мотивації з вимірами психологічного простору. Сфера



успіху звужується до території, а влада глобалізується і представлена загальним 

виміром СПП». «Звуження», скорочення кількості внутрішніх зв’язків та 

глобалізація їх, на нашу думку, є проявом тенденцій інтегрування та 

диференціювання на рівні організації індивідуальності, які не враховувались у 

роботі, і які потребують уточнення в подальшому.

Незважаючи на зроблені зауваження, дисертаційна праця Божко Юлії 

Петрівни робить суттєвий внесок у теорію загальної психології завдяки 

ґрунтовному теоретичному аналізу проблеми формування суверенності 

психічного простору особистості взагалі та її впливу на успішність професійної 

діяльності зокрема. Дисертаційна робота та автореферат оформлені згідно зі 

встановленими вимогами. Зміст автореферату адекватно та повно відбиває 

найбільш суттєві положення дисертації, висвітлює найбільш вагомі здобутки 

дисертантки. Результати дослідження пройшли апробування на численних 

заходах, наукових форумах, викладені у 18 публікаціях, серед яких 5 статей, 

опублікованих у наукових фахових виданнях, що входять до переліку ВАК 

України, 2 статі, представлені у зарубіжних виданнях.

Усе викладене вище дає підстави для висновку про те, що дисертація 

Божко Юлії Петрівни «Мотиваційно-когнітивні кореляти психологічної 

суверенності особистості програміста», відповідає вимогам ДАК Міністерства 

освіти і науки України, які висуваються до кандидатських дисертацій, а її автор 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата психологічних наук зі 

спеціальності 19.00.01 -  загальна психологія, історія психології.

Офіційний опонент:

кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри загальної

та соціальної психології

Херсонського державного уні ветсктея^^О А  ■£ Савченко О. В.

Підпис

підтверджую начальник ВК — —



ВІДГУК
офіційного опонента 

на дисертацію Божко Юлії Петрівни
«Мотиваційно-когнітивні кореляти психологічної суверенності особистості 

програміста», подану до захисту на здобуття наукового ступеня

Реалії сьогоднішнього дня демонструють, що за складних і суперечливих 

умов розвитку сучасного суспільства, вкрай загострюються проблеми, пов’язані 

із процесом його гуманізації, визначенням пріоритету загальнолюдських 

цінностей, адаптивності та свободи розвитку особистості. А відтак, все 

актуальнішим стає вивчення внутрішнього світу особистості, де ознака 

психологічної суверенності є чи не найголовнішою його характеристикою. 

Конкретизуючи зміст професійної соціалізації фахівців-розробників 

програмного забезпечення, важливим є виокремлення саме такої унікальної 

якості як психологічна суверенність, яка за словами авторки є тією рисою, яка й 

визначає ефективність професійної реалізації.

Дозвольте вдатися до власних розмірковувань із зазначеної проблеми. 

Проблема психологічної суверенності переважно знаходить вияв у таких 

характеристиках як свобода, відповідальність, автономія. В той же час, 

сучасний стан розвитку суспільства знаходиться у стані аномії, де господарює 

втрата системи цінностей, зумовлена кризою суспільства, суперечністю між 

цілям, які проголошуються (багатство, влада, успіх) і неможливістю їх 

реалізації для більшості. Тобто загальний соціально-психологічний фон 

реалізації особистості визначається тим, що в переважній більшості людина 

перестала відчувати себе суб’єктом власних соціальних дій і вчинків, і, живучи 

в суспільстві, є відчуженою від нього. Натомість, чітке усвідомлення людиною 

меж психологічної суверенності є гарною ознакою особистісного ствердження 

за будь-яких умов існування. Тому вважаємо, дослідження проблеми 

зазначеною дисертанткою є вкрай актуальною для сучасної психологічної

кандидата психологічних наук за спеціальністю
19.00.01 -  загальна психологія; історія психології

науки.
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
_______ імені Тараса Шевченка



Обравши тему дисертаційного дослідження Юлія Петрівна, поставила за 

мету виявити особливості взаємозв’язку мотиваційно-когнітивних властивостей 

і психологічної суверенності та побудувати типологію особистості програміста. 

Задля досягнення мети дослідження авторкою було застосовано валідний і 

надійний психодіагностичний інструментарій, в арсеналі якого запропоновано 

діагностичний інструментарій, який дав змогу здійснити коректну 

інтерпретацію отриманих даних і сформулювати відповідні висновки.

Загалом, аналіз теоретичної та емпіричної частин дисертації засвідчує 

високий науковий рівень здобувачки, її дослідницьку проникливість, аналітичні 

здібності та вміння працювати з великим масивом даних. Щодо останнього, то 

заслуговує на особливу увагу використання комплексу шести методик, що дало 

змогу повною мірою охарактеризувати особливості взаємозв’язку мотиваційно- 

когнітивних властивостей і психологічної суверенності особистості 

програміста. Безумовною цінністю тут, звісно, є й використання таких методів 

статистичної обробки даних, як факторний, кластерний, дисперсійний, 

регресійний аналізи, критерій Ст’юдента, коефіцієнт кореляції Ч. Спірмена, 

забезпечило виконання загальноприйнятих одномірних і багатомірних 

статистик, а відповідно підкреслило високий рівень математико-статистичної 

підготовки й психодіагностичної компетентності Юлії Петрівни. В роботі 

простежується індивідуальний науковий стиль дисертантки, що 

характеризується якісною систематизацією та класифікацією даних, ретельним 

і всебічним аналізом предмету дослідження.

Представлена джерельна база володіє достатнім дескриптивним 

потенціалом щодо теми дисертації та є належним чином оформленою. Своєю 

чергою додатки доповнюють картину досліджуваного феномену.

Спробуємо проаналізувати презентоване дослідження, яке вміщує 

виконання п’яти послідовних завдань.

Так в результаті теоретичного аналізу явища психологічної суверенності 

особистості, здобувачкою з’ясовано зміст і побудовано модель корелятів 

суверенності особистості. Систематизація теоретичного матеріалу стосувалась



аналізу наукових джерел із дослідження проблеми психологічної суверенності, 

виокремлення двох центральних підходів, за якими можна провести ЇЇ вивчення 

(психологічна суверенність як самостійна риса особистості та як результативна 

характеристика процесу суверенізації). Відразу авторкою зазначено, що 

планування і організація дослідження базується на теорії психологічної 

суверенності С. Нартової-Бочавер. Також у ході наукового пошуку 

виокремлено та проаналізовано напрями, за якими здійснюється вивчення 

професійної успішності програміста та визначено, що через здійснення базових 

функцій (самоприйняття, розвиток суб’єктності, селекції, інтегративна функція 

та ін.) психологічна суверенність забезпечує гармонійний розвиток особистості, 

та є підґрунтям самореалізованості людини та професійної успішності .Досить 

цікавим є вихід теоретичного аналізу проблеми у мотиваційну і когнітивну 

сфери особистості, де авторкою науково добросовісно проаналізовано 

найважливіші аспекти зазначеної проблеми.

У параграфі 1.3. дисертації наголошено, що вивчення психологічної 

суверенності як риси особистості у розробників програмного забезпечення є 

важливим, тому що в сучасних реаліях, приватність і суверенність особистих 

речей та простору загалом, є нагальною потребою програмістів. А професійна 

сфера є однією з основних, де може проявлятись психологічна суверенність.

Безперечною перевагою першого розділу дисертації є побудова 

теоретичної моделі дослідження корелятів психологічної суверенності, в 

основу якої покладено розуміння суверенності як однієї з важливих 

інтегративних характеристик людини. Основними корелятами, які дозволяють 

контролювати і захищати психологічний простір і забезпечують зв'язок з 

продуктивністю, є когнітивна та мотиваційна складові.

Другий розділ дисертації присвячений розробці організаційної процедури 

дослідження психологічної суверенності та опис вибірки особистості 

програміста. У параграфі 2.2. надано матеріал з обґрунтування методичного 

інструментарію емпіричного дослідження, а у параграфі 2.3 технологію



створення семантичного диференціалу для вивчення самооцінки професійної 

успішності програмістів.

Третій розділ дисертації Юлії Петрівни увібрав у себе підрозділи, 

присвячені представленню результатів визначення взаємозв’язків психологічної 

суверенності з професійною успішністю; аналізу взаємовпливу ціни діяльності 

та суверенності психологічного простору особистості програміста; визначення 

взаємозв’язку психологічної суверенності з мотиваційними та когнітивними 

властивостями особистості програміста; розробки типології особистості 

програміста як суб’єкта діяльності.

Так аналіз рівня суверенності особистості та виразності площин 

суверенності психологічного простору для одновікових вибірок досліджуваних, 

залучених в різні види провідної діяльності (навчання та праця), показав, що у 

осіб, залучених в навчальну діяльність є знижений рівень за загальним виміром 

суверенності психологічного простору та вимірів суверенності; а у осіб, 

залучених у трудову діяльність, загальний рівень психологічної суверенності і 

всі виміри психологічного простору загалом мають помірну виразність.

Досить цікавими виявилися результати щодо з ’ясування особливостей 

взаємозв’язку суверенності особистості програміста з об’єктивним і 

суб’єктивним оцінюванням професійної успішності. Так встановлено, що 

незалежно від виду об’єктивного оцінювання (академічна оцінка, 

кваліфікаційний рівень) існують зв’язки із загальним показником суверенності 

психологічного простору особистості, суверенності території та соціальних 

зв’язків і відсутні зв’язки із суверенністю цінностей; а також встановлено, що 

залежно від діяльності існує зв’язок рівня суверенності з фактором 

«професіоналізм», для навчальної діяльності -  з показником «легка робота», для 

трудової -  «цікава робота». Натомість у вивченні зв’язку рівня суверенності з 

«ціною діяльності» програміста за темпераментальними характеристиками і 

хронічною втомою, зафіксовано обернений зв’язок рівня суверенності 

психологічного простору та рівня нейротизму особистості та прямий зв’язок 

рівня суверенності психологічного простору з екстраверсією особистості за



відсутності хронічної втоми. За характеристиками хронічної втоми наявні 

значущі відмінності за різних рівнів суверенності особистості: у депривованих 

порівняно із суверенними особами сильніше виражена хронічна втома за 

загальним показником, емоційним дискомфортом, скороченням мотивації та 

уникненням міжособистісних контактів.

Щодо встановлення мотиваційно-когнітивних корелятів психологічної 

суверенності особистості, то дослідницею встановлено, що мотиваційні 

кореляти (успіху, влади, афіліації) психологічної суверенності зумовлюють її 

різну змістову спрямованість і виразність залежно від рівня кваліфікації та 

суверенності особистості. Мотив успіху функціонує як базовий наскрізний за 

загальним показником суверенності психологічного простору та суверенністю 

фізичного тіла і території. Мотив влади детермінує суверенність психологічного 

простору лише для вищого кваліфікаційного рівня, а мотив афіліації для цього 

кваліфікаційного рівня має обернений зв’язок із суверенністю речей. Виявлено, 

що мотив успіху існує на різних рівнях виразності суверенності (депривований, 

суверенний, гіперсуверенний), мотив влади -  лише на депривованому і 

суверенному рівнях, а мотив афіліації виявився відсутнім. Щодо змісту 

когнітивних корелятів, то особи з помірним і депривованим рівнями мають 

однакове вираження когнітивнош корелята суверенності цінностей; 

гіперсуверенні особи мають обернений зв’язок із суверенністю речей. Також 

встановлено провідну роль когнітивних корелятів порівняно з мотиваційними, 

питома вага припадає на мотив успіху.

Завершальним акордом емпіричного дослідження виступила типологія 

програмістів, оформлена у таких п’ять типах -  дефіцитарний, успішний, 

самодостатній, виснажений, домінувальний. Кожен з виокремлених типів 

отримав свою розширену характеристику, ґрунтуючись на особливостях 

психологічної суверенності.

Отже, завдання запропонованої програми емпірично експліковані, що 

дало змогу дисертантці підтвердити поставлені завдання дослідження. Загалом 

констатуємо, що дисертаційне дослідження Юлії Петрівни Божко є гостро



актуальним, методологічно коректним, має достатню наукову новизну, 

безумовне теоретичне і практичне значення і перспективи продовження. 

Дисертацію належним чином апробовано на науково-практичних заходах, а 18 

публікацій уповні репрезентують основні результати дослідження. Автореферат 

також адекватно відображає основні здобутки дисертантки.

Оцінюючи загалом дисертаційну роботу позитивно, доцільно висловити 

деякі зауваження та побажання:

1. Під час ознайомлення із дисертаційним дослідження імпонує чітка 

послідовність теоретичного обґрунтування проблеми, зокрема, на основі 

проведеного аналізу, авторкою запропонована модель корелятів психологічної 

суверенності (с. 41 дисертації; с. 6 автореферату), в основу якої, за її словами, 

покладено особистісні особливості (мислення, мотивація), їх взаємозв’язок з 

психологічною суверенністю, які впливають на професійну успішність і 

залежать від ціни діяльності. Постає питання, за якими ознаками авторка 

кваліфікує презентовану схему як теоретичну модель? На нашу думку, 

авторкою запропоновано схему емпіричної експлікації поставленої проблеми, 

яка більш регламентує організаційну сторону дослідження, аніж теоретичну 

модель структурної організації досліджуваного явища.

2. З огляду на наукову позицію дисертанта щодо розуміння психологічної 

суверенності як системної риси особистості, яка є передумовою суб’єктивного 

контролю психологічного простору, визначає авторство шляху, з урахуванням 

особою як своїх інтересів, так і потреб інших людей, та забезпечує успішність 

розв’язання життєвих задач (с. 6 автореферату), хотілося б з’ясувати, як 

співвідносяться між собою поняття «психологічної суверенності» та 

«суверенності психологічного простору», адже в інтерпретаційному аналізі 

результатів дослідження відчувається їх розуміння автором в одному в 

синонімічному ряді.

3. Проведений дисертанткою теоретико-методологічний аналіз, не 

торкається рольових аспектів розвитку психологічної суверенності особистості. 

На нашу думку, саме у рольовому контексті виявляється встановлення



психоенергетичної рівноваги у різних ситуаціях і системах стосунків 

особистості програміста через прийняття на себе відповідних рольових функцій 

(а саме, у дисертації йдеться про професійну успішність в залежності від 

залучення до навчальної та трудової діяльності), що безумовно актуалізує 

конструктивний розвиток як особистісного простору, а отже й психологічної 

суверенності. Шкода, що авторка не включила в аналіз проблеми положення 

рольових теорій, що, на нашу думку, дозволило б більш ґрунтовно розглянути 

феноменологію психологічної суверенності особистості фахівця. Можливо у 

авторки є власна позиція щодо заперечення сказаному.

4. Дане дослідження відноситься до таких, що мають широкі перспективи 

подальших досліджень. За таким дослідженням вимальовується низка цікавих і 

уже зактуалізованих дисертанткою проблем у висновках, однак у перспективах 

дослідження вони не окреслені.

Пред’явлені зауваження та побажання не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертаційного дослідження і не знижують наукової та 

практичної цінності представленої до захисту дисертаційної роботи.

Усе викладене вище дає підстави для висновку про те, що дисертаційна 

робота «Мотиваційно-когнітивні кореляти психологічної суверенності 

особистості програміста» за актуальністю та новизною тематики, теоретичною 

та практичною значущістю та емпірично підтвердженими результатами 

відповідає вимогам написання кандидатських дисертацій та спеціальності

19.00.01 -  загальна психологія, історія психології, а ї ї  автор -  Божко Юлія 

Петрівна заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

психологічних наук.
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