
 
 

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

 

 

 

 

Продан Олександра Олександрівна 

 

 

УДК 159.922.74 

 

 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОУСВІДОМЛЕННЯ 

ОСОБИСТОСТІ 
 

 

 

19.00.01 – загальна психологія, історія психології 

 

 

 

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата психологічних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2016 

 



 
 

Дисертацією є рукопис 

 

Робота виконана на кафедрі загальної психології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка МОН України 

 

 

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент 

                                            Терлецька Лариса Гаріївна, 
Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, доцент кафедри загальної психології. 

 

 

 

Офіційні опоненти:      доктор психологічних наук, професор  

                                            Кіреєва Зоя Олександрівна, 

                                            Одеський національний університет імені 

                                            І. І. Мечникова,  завідувач кафедри загальної                                                                                                                                       

                                            психології та психології розвитку;      

                

   кандидат психологічних наук, доцент 

   Поліщук Оксана Миколаївна, 
                                            Чернівецький національний університет імені 

                                            Юрія Федьковича, доцент кафедри психології. 

  

 

 

Захист відбудеться  17 лютого 2016 р. о  12-ій годині на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д 26.001.26 Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка МОН України за адресою: 03187,  м. Київ, проспект Академіка 

Глушкова, 2а. 

 

 

 

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці імені М. Максимовича 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України за 

адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58  

 

 

Автореферат розісланий  15  січня 2016 р. 

 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради                                                 Т. М. Траверсе 

 



1 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність дослідження. Динаміка змін вітчизняного соціуму породжує 

необхідність у коректній орієнтації людини в навколишньому світі. Це неможливо 

без розвинених навичок самоусвідомлення, розвиненого процесу самопізнання. 

Проблемі усвідомлення себе людиною присвячено чималий доробок зарубіжних 

та вітчизняних психологів. Вони зазначають, що самоусвідомлення функціонує як 

передумова саморозвитку, самозміни, самотрансценденції, без яких неможливе 

життя людини в сучасному світі з притаманними йому невизначеністю та 

стрімкою динамічністю.  

Проблема самоусвідомлення особистості більшою мірою представлена в 

теоретичному аспекті. У дослідженні йдеться про структурні, змістові й 

процесуальні складові (К. О. Абульханова-Славська, Г. О. Балл, М. Й. 

Боришевський, Г. С. Костюк,  М. Кордуелл, О. М. Леонтьєв, С. Д. Максименко, С. 

Л. Рубінштейн, П. Р. Чамата, З. Фрейд та ін.). Самосвідомість пов’язують з 

різними феноменами психічної діяльності особистості, а саме: механізмами її 

формування (Б. Г. Ананьєв, Л. І. Божович, М. Й. Боришевський,  В. В. Столін); 

міжкомплементарними стосунками (Е. Берн, У. Джеймс, О. О. Бодальов, М. М. 

Лісіна, В. В. Столін); зростанням особистості (М. Кордуелл, С. Д. Максименко, К. 

Роджерс, В. О. Татенко, Е. Фромм); приділяється увага соціальному середовищу в 

його формуванні (Л. С. Виготський, Г. С. Костюк, Р. Каламаж, А. Маслоу, О. А. 

Муравйова, Ю. Б. Орлов, О. Г. Спіркін); формам існування (Р. Ассаджолі, П. Р. 

Чамата та ін.); самопізнання, самоставлення та саморегулювання (В. Г. Маралов, 

В. С. Мерлін, А. А. Налчаджян, І. І.Чеснокова та ін.). Чимало праць присвячено 

вивченню сутності самосвідомості, де Я трактується як суб’єкт, активне діяльне 

начало, яке зумовлює єдність пізнання себе, самооцінки та саморегуляції (Б. 

Г. Ананьєв, Л. І. Божович, Л. С. Виготський, О. Я. Чебикін, І. І. Чеснокова); 

цілісності Я-концепції з позицій особистісної ідентифікації (С. Д. Максименко, А. 

А. Налчаджян, О. Б. Орлов, В. О. Татенко, Т. М. Титаренко); взаємодії Я–

реального, Я–ідеального, Я–минулого та Я–майбутнього (В. О. Аверін, А. Маслоу 

та ін.); самооцінки, рівня домагань, соціальних очікувань та образу-Я (М. Й. 

Боришевський, Р. Мей, В. І. Моросанова, Г. Олпорт та ін.) тощо. 

Разом з тим, практично відсутні дослідження, у яких комплексно 

вивчаються психологічні особливості самоусвідомлення особистості, недостатньо 

дослідженими залишаються будова й функції самоусвідомлення як процесу; 

можливості самоусвідомлення як процесу самопізнання та самовдосконалення 

особистості тощо. Тому вивчення психологічних особливостей, змісту, форм 

самоусвідомлення як процесу є актуальною проблемою, що й зумовило вибір 

теми нашого дисертаційного дослідження: «Психологічні особливості 

самоусвідомлення особистості».  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане в межах наукового напряму досліджень 

факультету психології Київського національного університету імені Тараса 
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Шевченка «Розвиток цілісної особистості в контексті соціальних змін: соціальні, 

психологічні та педагогічні аспекти (номер державної реєстрації 0114U003481). 

Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради факультету психології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 6  від 

22 грудня 2011 року).    

Мета дослідження: визначити психологічні особливості, зміст і форми 

процесу самоусвідомлення. 

Відповідно до поставленої мети визначено завдання: 

1. Здійснити теоретичний аналіз наукових досліджень з проблеми 

самоусвідомлення особистості й побудувати його модель. 

2. З’ясувати психологічні особливості та змістові складові процесу 

самоусвідомлення, а саме: рівні, широту та форми. 

3. Розкрити специфіку характеру процесу самоусвідомлення особистості. 

4. Розробити психокорекційні заходи з удосконалення навичок 

усвідомлення себе майбутніми спеціалістами. 

Об’єкт дослідження – самоусвідомлення особистості. 

Предмет дослідження – психологічні особливості самоусвідомлення 

особистості. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять ідеї розвитку 

особистості (Б. Г. Ананьєв, А. Адлер, Г. О. Балл, Л. І. Божович, Л. С. Виготський, 

С. Д. Максименко, В. С. Мерлін, В. М. Мясищев, В. Петровський, С. Л. 

Рубінштейн, К. Юнг); процес становлення самосвідомості в онтогенезі (Б. 

Г. Ананьєв, Л. І. Божович, Л. С. Виготський, М. М. Лісіна, В. В. Столін, І. 

І. Чеснокова та ін.); місце та її роль у структурі особистості (К. К. Платонов, 

К. Роджерс, О. Г. Спіркін, В. В. Столін, І. І. Чеснокова та ін.); принципи 

гуманістичної психології (І. Д. Бех, М. Й. Боришевський, А. Маслоу, В. А. 

Роменець, К. Роджерс, В. О. Татенко, Е. Фромм та ін.); теоретичні основи 

формування особистості майбутнього фахівця (Г. Ложкін, А. Маркова, Н. В. 

Чепелєва та ін.); дослідження способів розвитку та самотворення особистості 

(Р. Ассаджіолі, Е. Берн, С. Д. Максименко, Р. Мей, В. О. Татенко, Т. М. Титаренко 

та ін.) тощо. 

Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі методи 

дослідження: а) теоретичні – аналіз наукових джерел, узагальнення та 

систематизація наукових даних; б) збору емпіричних даних: опитування, самозвіт, 

анкетування, психологічне тестування. Методики: тест-опитувальник «Вольової 

саморегуляції» (А. В. Звєркова, Е. В. Ейдман); «Особистісного диференціала» 

(адаптація НДІ ім. В. М. Бехтерева); «Дослідження властивостей темпераменту» 

(В. М. Русалов); «Стиль життя» (Ч. Матусевич); «Визначення комунікативно-

соціальної компетентності» (КСК); тест «Самооцінка психічних станів» 

(Г. Айзенк); «Діагностика тривожності» (Ч. Д. Спілбергер, Ю. Л. Ханін); 

«самоактуалізаційний тест» (САТ); методика «Хто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд); 

тест «Мета в житті» (Д. Крамбо, Л. Махолик, у модифікації Д. О. Леонтьєва); 

опитувальник «Самоставлення» (В. В. Столін, С. Р. Пантилєєв); методика 

діагностики соціально-психологічних установок особистості в мотиваційно-
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потребовій сфері (О. Ф. Потьомкіна); в) обробки даних: методи описової 

математичної статистики: порівняння мінімальних і середніх групових значень 

(Ч. Спірмена), кореляційний, факторний, кластерний, контент-аналіз (за 

формулою коефіцієнта Яніса); г) інтерпретаційні: якісний аналіз, побудова 

емпіричної моделі самоусвідомлення. 

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів: 
 уперше розроблено модель процесу самоусвідомлення, у якому 

функціонують три світи Буття (загальний природний, міжособистісних зв’язків і 

власний внутрішній) і кола усвідомлення (власного існування, тіла, простору, 

часу, особистості, свободи), які є змістовними чинниками власного внутрішнього 

світу буття-в-світі; 

 розширено уявлення про можливості розвитку особистості шляхом 

впровадження спеціальних вправ; 

 удосконалено психологічний зміст поняття «самоусвідомлення особистості» 

як процесу й результату, у якому увага переводиться із середовищ світів Буття у 

внутрішній світ, що має певну змістову динаміку кіл усвідомлення (від 

безвідносного відчування власного існування до здатності довільно змінювати, 

оцінювати, аналізувати свої психічні процеси) і виступає у формі почуттів, думок, 

переживань; 

 набули подальшого розвитку наукові уявлення щодо форм 

самоусвідомлення особистості, які виражаються в її думках, емоціях і 

переживаннях;  

 розроблено рекомендації для фахівців з психологічного управління 

процесом гармонізації психологічного здоров’я особистості шляхом оволодіння 

навичками самоусвідомлення, самоаналізу, самопізнання. 

Надійність та вірогідність результатів дослідження забезпечувалися 

теоретико-методологічним обґрунтуванням вихідних положень, застосуванням 

надійних і валідних діагностичних методик, поєднанням якісного та кількісного 

аналізу емпіричних даних, що відповідають специфіці досліджуваного явища, 

репрезентативністю вибірки, коректним застосуванням методів математико-

статичної обробки даних. 

Практичне значення роботи полягає у можливості використання здобутих 

результатів при вирішенні завдань індивідуального та групового консультування; 

при діагностиці причин переживання деструктивних станів особистості та 

способів їх психологічного подолання; для сприяння розвитку особистості. 

Рекомендації, сформульовані в роботі, можуть бути використані для підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах, а 

також у ході професійної підготовки та підвищення професійного рівня 

практикуючих психологів при викладанні навчальних дисциплін «Загальна 

психологія», «Педагогічна психологія», «Вікова психологія»,   «Психологія 

праці». Результати дисертаційного дослідження також впроваджено в наукову, 

психодіагностичну, практичну роботу Інституту екранних мистецтв Київського 

національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого 

(довідка № 174 від 29.10.2014р.) та в навчальну та науково-методичну роботу 
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка (довідка № 191 від 

13.10.2014 р.) при викладанні дисциплін «Загальна психологія», «Соціальна 

психологія мистецтва та психологія творчості». 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного 

дослідження були оприлюднені на засіданнях кафедри загальної психології, 

методологічних семінарах факультету психології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (2012–2015 рр.), доповідалися автором та 

отримали позитивну оцінку на V Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» 

(Кам’янець-Подільський, 2013); V Міжнародній науково-практичній конференції 

«Проблеми емпіричних досліджень у психології» (Київ, 2012); ІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми юридичної та 

екстремальної психології» (Макіївка, 2012); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Наука. Теорія і практика», (Познань, Польща, 2012); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Людина і сучасне суспільство: проблеми 

педагогіки та психології» (Львів, 2012); ХV Міжнародній конференції молодих 

науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи 

дослідження» (Київ, 2013); ХVІ Міжнародній конференції молодих науковців 

«Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження» 

(Київ, 2014). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано в 16 

одноосібних наукових працях. Серед них 6 статей у наукових фахових виданнях, 

включених до переліку, затвердженого МОН України, 6 статей та тез виступів у 

збірниках матеріалів науково-практичних конференцій, 4 статті в зарубіжних 

виданнях.  

Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. Список використаних джерел 

містить 230 найменувань, з них 18 англійською мовою. Основний зміст дисертації 

викладено на 171 сторінці, загальний обсяг – 247 сторінки. Робота містить 29 

таблиць (на 32 сторінках), 10 графіків (на 10 сторінках) і 17 додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми; визначено об’єкт, предмет, мету 

та завдання; розкрито методологічну основу й методи; висвітлено наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення роботи; наведено дані про апробацію 

та впровадження результатів дослідження, подано інформацію про структуру й 

обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні аспекти проблеми 

самоусвідомлення особистістю власного життя» – здійснено аналіз наукових 

джерел й узагальнено основні підходи до вивчення проблеми самосвідомості, 

охарактеризовано її зміст та психологічні чинники самоусвідомлення  сучасної 

молоді.  
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У дослідженні явища самосвідомості особистості вчені з’ясовували  

особливості її структури (К. О. Абульханова-Славська, А. Адлер, Р. Бернс, 

У. Джемс, Е. Еріксон, Ч. Х. Кулі, О. М. Леонтьєв, А. Маслоу, Д. Г. Мід, Г. Олпорт, 

К. Роджерс, С. Л. Рубінштейн, В. В. Столін, К. Г. Юнг та ін.); зміст «Я-образу» 

(К. О. Абульханова-Славська, О. О. Бодальов, Л. С. Виготський, 

Ю. Б. Гіппенрейтер, І. С. Кон, В. С. Мерлін, А. А. Налчаджян, О. Б. Орлов, 

І. І. Чеснокова та ін.); особливості самоставлення як самопізнання (В. Г. Маралов, 

В. М. Мясищев, Н. І. Сарджвеладзе, В. В. Столін, С. Р. Пантилєєв) тощо. 

Встановлено, що відсутнє єдине методологічне підґрунтя в дослідженні 

феномену самосвідомості. Її визначають як: самопізнання в контексті діалектико-

матеріалістичної традиції (І. І. Чеснокова, О. Г. Спіркін); самоаналіз,  

усвідомлення та витіснення в несвідоме – у традиції психоаналізу (А. Адлер, З. 

Фрейд, К. Хорні); досягнення внутрішньої гармонії, єднання з вищим «Я» – у 

традиції психосинтезу (Р. Ассаджолі) тощо. Розмаїття підходів відбилося на 

трактуванні структури явища самоусвідомлення, а саме: виокремлюють 

когнітивний (Я-образи), емоційно-вольовий (самоставлення), поведінковий 

(регулятивний) (К. Єгунова, В. П. Зінченко, І. І. Чеснокова, В. С. Мерлін); 

«духовне-Я», «матеріальне-Я», «соціальне-Я», «фізичне-Я» (У. Джеймс); 

«реальне-Я», «ідеальне-Я» (К. Роджерс); Его-реальне, Персона, Тінь, колективне 

несвідоме (К. Г. Юнг); ставлення – до себе, до інших, до оточуючих (К. О. 

Абульханова-Славська); система настанов особистості (І. С. Кон); образ себе і 

ставлення до себе (Ю. Б. Гіппенрейтер); образ Я у системі цінностей людини, де 

визначальними є почуття Я та світосвідомість (О. О. Бодальов) тощо. 

Окремі аспекти самоусвідомлення розкрито в дослідженнях проблем 

психологічної природи саморегуляції (Б. Г. Ананьєв, М. Й. Боришевський, Л. С. 

Виготський, Г. С. Костюк, С. Д. Максименко, В. О. Татенко, О. Чебикін, Н. 

Повьякель та ін.); самопізнання як динамічного й безкінечного процесу (Ю. М.  

Орлов та ін.); типів особистості залежно від його рівня (У. Джеймс). 

Досліджується самоставлення як соціальна установка (Н. Сваржвеладзе); діалог з 

виокремленими «Я-співрозмовниками», формами самосприйняття (В. В. Столін); 

особистісне утворення (С. Р. Пантилеєв та ін.) тощо. 

 З’ясовано, що самосвідомість загалом трактується як єдність пізнання себе 

(як відображення своїх більш-менш постійних рис і уявлень про свою сутність і 

суспільні цінності), самооцінки (як відображення рівня знання особистістю себе і 

ставлення до себе) і саморегуляції. Вона взаємопов’язана зі сприйняттям свого 

«Я». Центральною ланкою в структурі самосвідомості вважається «Я» як суб’єкт, 

що відіграє роль активного діяльного начала під впливом різних причин 

(мотивів).  

Самоусвідомлення відіграє чималу роль у зростанні особистості й 

функціонує як усвідомлення себе суб’єктом у системі суспільних відносин (О. М. 

Леонтьєв). Йдеться про досягнення внутрішньої узгодженості особистості, 

тотожності самій собі в минулому, сьогоденні та майбутньому; визначення 

характеру й особливостей інтерпретації набутого досвіду; функціонування 

самоусвідомлення як джерела очікувань щодо себе та своєї поведінки. 
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Узагальнюючи ідеї зарубіжних та вітчизняних дослідників, сформульовано 

таке робоче поняття: самоусвідомлення є процесом, у якому фокус уваги суб'єкта 

переводиться з трьох одночасно існуючих світів буття в його внутрішній світ, що 

має змістовну динаміку кіл усвідомлення (від безвідносного відчування власного 

існування до здатності вільно вводити, змінювати, оцінювати, аналізувати свої 

психічні процеси) і виступає у формі почуттів, думок, переживань. Виходячи зі 

змісту робочого поняття нашого дослідження, було побудовано теоретичну 

модель феномену самоусвідомлення (рис.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Модель процесу самоусвідомлення 

Самопізнання, самоставлення та саморегулювання як складові цілісного 

процесу самоусвідомлення дають можливість зрозуміти процесуальність його 

функціонування, з’ясувати особливості, зміст і форми. 

У другому розділі – «Емпіричне дослідження психологічних 

особливостей усвідомлення себе особистістю» – охарактеризовано загальну 

процедуру організації дослідження, обґрунтовано вибір методів та методик, 

представлено результати констатувального експерименту, з’ясовано 

індивідуально-типологічні характеристики особистості, які впливають на  її 

самоусвідомлення. 

Загальна процедура емпіричної частини дослідження була реалізована в 

декілька етапів: на першому – у ході виконання психодіагностичних методик 

досліджувані усвідомлювали свої індивідні характеристики та риси характеру; на 

другому – застосовано методи, які надали можливість досліджуваним усвідомити 

несвідоме 

Загальний 
природний  
світ 

Власний 
світ 

        Світ 
міжособистіс- 
них зв’язків 

         Рівні усвідомлення: 

- існування 
- тіла 
- простору 
- часу 
- особистості 
- свободи 
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власні потреби, мотиви, цілі, стиль життя; на третьому – здійснено перевірку 

усвідомлення ними психологічних чинників власної особистості.  

У дослідженні взяло участь 220 осіб - студентів IV–V курсів Київського 

національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого 

(Інститут екранних мистецтв; спеціальність режисура художнього фільму, 

звукооператорство, мистецтвознавство). 

Згідно з теоретичною моделлю нашого дослідження побудовано його 

емпіричну модель, у якій представлено зміст чинників самоусвідомлення 

внутрішнього світу буття-в-світі (власного існування, тіла, простору, часу, 

особистості, свободи). 

  
 ЧИННИКИ САМОУСВІДОМЛЕННЯ Інструментарій 
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С
в
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орієнтація на свободу, креативність, сенс буття, 

відповіді на запитання буття, творче життя, патріотизм, 

етологічна (релігійна) цінність, самоінтерес, 

самовпевненість, саморозуміння, орієнтація на 

альтруїзм, моральний авторитет, вольова 

саморегуляція, наполегливість, самовладання, 

підтримка, перешкоди буття 

Тест «ВС» (А. В. Звєрков, 

Е. В. Ейдман), «Мета в 

житті» Д. Крамбо, 

Л. Махолик, «Стиль 

життя» (Ч. Матусевича) 

О
со

б
и

ст
о

ст
і 

прийняття агресії, соціальна активність, домінування та 

влада, аутосимпатія, глобальне самоставлення, 

самоповага, самоприйняття, ціннісні орієнтації, 

самокерівництво, оцінка 

методика «Особистісний 

диференціал», САТ, 

«Самовідношення» 

(В. Столін, С. Пантилєєв) 

Ч
а
су

 орієнтації в часі, уявлення про природу людини, 

нетерпимість до невизначеності, орієнтація на 

результат, орієнтація на працю, орієнтація на гроші 

«Самоактуалізаційний 

тест», САТ, «Діагностика 

СПУО в МПС» 

(О. Потемкіна) 

П
р

о
ст

о
р

у
 

очікуване ставлення від інших, ставлення інших, 

соціально-комунікативна незграбність, орієнтація на 

уникнення невдач, агресивність, соціальна емоційність, 

комфортність життя, нетерпимість до невизначеності, 

потяг до конформності, прагнення до статусного росту, 

соціальний темп, соціальна пластичність, ситуативна 

тривожність, якість життя, орієнтація на владу 

методика «Визначення 

комунікативно-соціальної 

компетентності», тест 

«Самооцінка психічних 

станів» (Г. Айзенк)  

Т
іл

а
 сенситивність, гедонізм (задоволення), сила, активність, 

надмірний потяг до конформності, пізнавальні потреби, 

темп, особистісна тривожність 

тест «Діагностика 

тривожності» 

Ч. Спілбергер, САТ 

Іс
н

у
в

а
н

н
я

 

предметна ергічність, пластичність, емоційність, 

соціальна емоційність, ригідність, спонтанність, 

гнучкість поведінки, синергія, фрустрація 

«Дослідження 

властивостей 

темпераменту» 

(В. Русалов) 

 

 Результати першого зрізу показали, що особливості самоусвідомлення 

студентів характеризуються емоційною зрілістю, активністю, незалежністю, 

самостійністю, впевненістю в собі, стійкістю намірів, реалістичністю поглядів, 

розвиненим почуттям особистого обов'язку, розвиненою рефлексією особистих 

мотивів, вираженою соціально-позитивною спрямованістю, сформованим 

довільним контролем емоційних реакцій і станів, відсутністю страху перед 
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невідомим, сприймання нового, непередбаченого. Стосунки з оточуючими 

людьми характеризуються активністю та імпульсивністю. Студентам притаманна 

соціальна спрямованість, яка реалізується у вмінні активно вести бесіду, 

обмірковувати власні думки перед тим, як їх озвучити. Властиве прагнення 

уникати невизначеності, відкрито виражати власні почуття, агресивна 

спрямованість у спілкуванні з оточуючими, адекватний рівень ситуативної та 

особистісної тривожності. Самоусвідомлення характеризується розрізненою, 

несформованою структурою. 

Встановлено, що на другому зрізі особливості самоусвідомлення студентів 

(складні екзистенціальні сторони буття особистості) характеризуються більшою 

мірою усвідомленням мети власного життя, студенти мають ясну та чітку життєву 

мету. Як домінуючий стиль життя в більшості студентів виявлена професійна 

цінність, вони цінують у власній особистості професійну майстерність, 

захопленість і зайнятість насамперед трудовими питаннями та проблемами. 

Студенти позитивно ставляться до себе, вважають себе активними та енергійними 

особистостями, поважають самих себе, не прагнуть щось у собі змінювати, 

оскільки подобаються собі такими, якими вони є, розуміють власні почуття та 

вчинки, уміють адекватно оцінювати себе та свої якості, схильні самі будувати 

власну долю, а не розраховувати на випадок. Уміють виконувати дані обіцянки, 

схильні вважати, що здатні контролювати власну долю, не схильні жаліти самих 

себе, завжди розраховують на власні сили, вони енергійні та цілеспрямовані. 

Прагнуть займатися цікавою справою, досягати поставленої мети, цінують 

власну свободу, упевнено себе почувають у новому оточенні. 

Встановлено, що на третьому зрізі особливості самоусвідомлення студентів 

характеризуються більшою мірою підвищенням показників за всіма шкалами 

вольової саморегуляції: «загальна шкала», «наполегливість» та «самовладання». 

Кількісно підвищилися показники за всіма шкалами ставлення студентів до самих 

себе та інших людей: «оцінка», «сила», та «активність». Збільшилася кількість 

осіб, у яких змінився показник комунікативно-соціальної компетентності за 

шкалою «соціально-комунікативна незграбність» з високого на середній рівень. 

За іншими показниками збільшилася кількість осіб, у яких відбулися зміни 

за шкалами: «нетерпимість до невизначеності» – посилився високий рівень; 

«надмірний потяг до конформності», «орієнтація на уникнення невдач» – 

зменшився низький рівень; «підвищене прагнення до статусного росту» та 

«фрустраційна нетолерантність» – посилився низький рівень; «тривожність», 

«агресивність» та «ригідність» – середній рівень змінився на низький; 

«фрустрація» – посилився низький рівень; «ситуативна тривожність» – середній 

рівень змінився на низький; «особистісна тривожність» – високий рівень змінився 

на низький.  

Виявлено шкали, за якими кількісно показники зменшилися, проте 

лишаються на тому ж рівні, а саме: «орієнтації в часі», «сенситивність», 

«самоповага», «самоприйняття», «контактність», «прийняття агресії» – високий 

рівень; «гнучкості поведінки», «синергії», «креативність» – середній рівень; 

«підтримка», «пізнавальні потреби» – високий рівень; «ціннісні орієнтації», 
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«спонтанність», «уявлення про природу людини» – середній рівень. У цілому 

процес самоусвідомлення характеризується сформованою структурою. 

У третьому розділі – «Аналіз структури самоусвідомлення особистості в 

процесі пізнання своїх психологічних характеристик» –  представлено аналіз 

результатів емпіричного дослідження; опис тренувальних вправ і результатів 

розвитку навичок самоусвідомлення. 

Тренувальні вправи   застосовувалися з метою актуалізування процесу 

самоусвідомлення; оволодіння студентами методами, прийомами, засобами його 

розвитку; корегування системи самоусвідомлення. Заняття проводилися 6 тижнів 

з частотою 1 раз на тиждень протягом 1 години. У роботі взяло участь 220 осіб – 

студентів IV–V курсів.  

Результати особливостей самоусвідомлення особистості на першому та 

другому зрізах представлено в таблиці 1. Проведене ранжування показників кіл 

самоусвідомлення показало, що в колі усвідомлення «свободи» показники мають 

три рівні вираження, про що свідчить їх ієрархія, а саме: загальна шкала (59,09%), 

самовладання (58,18%), наполегливість (55,09%), сенс буття (45%), орієнтація на 

свободу (21,36) – високий; 

 

 

 

Таблиця 1. 

Особливості самоусвідомлення особистості на першому та другому зрізах 

Ранги Назва показника 
Свобода 

Назва показника 
Особистість 

Назва показника 
Час 

% % % 

1 загальна шкала 55,09в 
глобальне 

самоставлення 
100в орієнтація в часі 55,09в 

2 самовладання 58,18в аутосимпатія 51,81в 
нетерпимість до 

невизначеності 
44,09в 

1 ставлення інших 58,18в сенситивність 65,0в 
соціальна 

пластичність 
56,36в 

2 
соціальна 

пластичність 
56,36в активність 53,18в 

соціальна 

ергічність 
53,18в 

3 ригідність 45,45в сила 48,18в ригідність 45,45в 

4 
нетерпимість до 

невизначеності 
44,09в 

пізнавальні 

потреби 
41,36в пластичність 40,45в 

5 фрустрація 65,9с 
ситуативна 

тривожність 
50,0с синергія 49,54с 

6 
ситуативна 

тривожність 
50,0с темп 47,72с 

темп та 

предметна 

ергічність 

47,72с 

7 тривожність 47,72с 
особистісна 

тривожність 
47,27с 

соціальна 

емоційність 
46,36с, 

8 
соціальна 

емоційність 
46,36с 

надмірний потяг 

до комфортності 

 

45,9н емоційність 41,81с 

9 
орієнтація на 

уникнення невдач 
55,0н   фрустрація 65,9н 

10 агресивність 50,9н     

11 
потяг до 

комформності 
45,9н     



10 
 

Ранги Назва показника 
Свобода 

Назва показника 
Особистість 

Назва показника 
Час 

% % % 

12 

прагнення до 

статусного росту 

та 

соціально-

комунікативна 

незграбність 

40,45н     

13 
орієнтація на 

владу 
22,27н     

14 

очікуване 

ставлення від 

інших 

7,27н     

креативність (55%), перешкоди буття (45%), відповіді на запитання буття 

(36,81%) – середній;  орієнтація на альтруїзм (58,63), самоінтерес (28,63%), 

саморозуміння (4,54%), творче життя (3,18%) – низький рівень.  

У колі усвідомлення «особистості» виявлена інша ієрархія показників:   

глобальне самоставлення (100%), аутосимпатія (51,81%), оцінка (47,27%), 

самоповага (58,18%), самоінтерес (50,9%), самоприйняття (48,18%), прийняття 

агресії (43,18%) – високий; ціннісні орієнтації (42,72%) – середній. 

У колі усвідомлення «часу» виявлена така ієрархія показників: орієнтація в 

часі (55,09%), нетерпимість до невизначеності (44,09%) – високий; уявлення про 

природу людини» (42,27%) – середній; орієнтація на результат (51,81%), 

орієнтація на гроші, орієнтація на працю (25,45%)  – низький рівень. 

У колі усвідомлення «простору» виявлена така ієрархія показників:  

ставлення інших (58,18%), соціальна пластичність (56,36%), ригідність (45,45%), 

нетерпимість до невизначеності(44,09%) – високий; фрустрація (65,9%), 

ситуативна тривожність (50%), тривожність (47,72%), соціальна емоційність 

(46,36%) – середній;  орієнтація на уникнення невдач (55%), агресивність (50,9%), 

потяг до конформності (45,9%), прагнення до статусного росту та соціально-

комунікативна незграбність (40,45%), орієнтація на владу (22,27%), очікуване 

ставлення від інших (7,27%) – низький рівень. 

 У колі усвідомлення «тіла» виявлена така ієрархія показників: 

сенситивність (65%), активність (53,18%), сила (48,18%), пізнавальні потреби 

(41,36%) – високий; ситуативна тривожність (50%), темп (47,72%), особистісна 

тривожність (47,27%) – середній; надмірний потяг до комфортності (45,9%) – 

низький рівень. 

У колі усвідомлення «існування» виявлена така ієрархія показників: 

соціальна пластичність (56,36%), соціальна ергічність (53,18%), ригідність 

(45,45%), пластичність (40,45%) – високий; синергія (49,54%), темп та предметна 

ергічність (47,72%), соціальна емоційність (46,36%), емоційність (41,81%) – 

середній; фрустрація (65,9%) – низький рівень. 

На основі проведеного контент-аналізу нами було виявлено, що в студентів 

на першому зрізі всі показники розподілені за трьома колами усвідомлення: 

свободи, особистості та існування. Сформоване самоусвідомлення представлено 

факторами: «Соціальна активність», «Самосприйняття особистості», «Емоційна 

спрямованість», «Пізнавальна спрямованість».  



11 
 

Особливості самоусвідомлення особистості після проведених тренувальних 

вправ відображено в порівнянні другого і третього зрізів. Проведене ранжування 

показників кіл самоусвідомлення студентів показало, що в колі усвідомлення 

«свободи» вони мають три рівні ієрархії: самовладання (80,45%), наполегливість 

(65,9%), загальна шкала (60,9%), сенс буття (45%), орієнтація на свободу (21,36%) 

– високий; креативність (54,09%),  перешкоди буття (45%), відповіді на запитання 

буття (36,81%) – середній; орієнтація на альтруїзм (58,63), самоінтерес (28,63%), 

саморозуміння (4,54%), творче життя (3,18%) – низький рівень. 

У колі усвідомлення «особистості» виявлена така ієрархія: глобальне 

самоставлення (100%), оцінка (68,63), самоповага (58,18%), аутосимпатія 

(51,81%), самоінтерес (50,9%), самоприйняття (48,18%), прийняття агресії 

(43,18%) – високий; ціннісні орієнтації (48,18%) – середній рівень. 

У колі усвідомлення «часу» виявлена така ієрархія: нетерпимість до 

невизначеності (55,45%), орієнтація в часі (45,54%) – високий; уявлення про 

природу людини (44,09%) – середній; орієнтація на результат (51,81%), орієнтація 

на гроші, орієнтація на працю (25,45%) – низький рівень.  

У колі усвідомлення «простору» виявлена така ієрархія: ставлення інших 

(58,18%), соціальна пластичність (56,36%), нетерпимість до невизначеності та 

ригідність (55,45%) – високий; соціальна ергічність (66,81%) – середній; 

фрустрація (74,09%), тривожність (68,63%), ситуативна тривожність (60%), 

агресивність (59,54%), орієнтація на уникнення невдач (55%), потяг до 

конформності (45,9%), прагнення до статусного росту та соціально-комунікативна 

незграбність (40,45%), орієнтація на владу (22,27%), очікуване ставлення від 

інших (7,27%) – низький рівень.  

У колі усвідомлення «тіла» виявлено таку ієрархію: сила (71,36%), 

активність (70,45%), сенситивність (53,36%), пізнавальні потреби (51,36%) – 

високий; темп (49,54%) – середній; ситуативна тривожність (60%), особистісна 

тривожність (50,9%), надмірний потяг до комфортності (45,9%) – низький рівень.  

У колі усвідомлення «існування» виявлена така ієрархія: соціальна 

пластичність (69,09%), соціальна ергічність (66,81%), пластичність (61,81%) – 

високий; предметна ергічність (62,72%), емоційність (55,45%), соціальна 

емоційність (54,54%),  темп (49,54%), синергія (40,45%) – середній;  фрустрація 

(74,09%), ригідність (55,45%) – низький рівень. 

Виявлено, що студентам найлегше усвідомлювати інформацію про себе, яка 

фокусується у такій ієрархії кіл самоусвідомлення: «особистість», «час», 

«свобода», «тіло», «простір», «існування». Досліджуваних можна розподілити на 

три типи залежно від домінування кола самоусвідомлення: 1) свободи, 2) 

особистості, 3) існування. 

Кореляційний аналіз результатів проведених методик на першому та 

третьому зрізах дослідження проводився за допомогою методу рангової кореляції 

Спірмена. Установлено, що існує значущий позитивний зв’язок між 

однойменними шкалами до та після тренінгових вправ при р<0,01, а саме: 

«загальна шкала» (r=544), «наполегливість» (r=558) та «самовладання» (r=480 ); 

«оцінка» (r=411), «сила» (r=593) та «активність» (r=433); «предметна ергічність» 
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(r=339), «соціальна ергічність» (r=368), «пластичність» (r=357), «соціальна 

пластичність» (r=334), «темп» (r=296), «соціальний темп» (r=392), «емоційність» 

(r=451), «соціальна емоційність» (r=513), «контрольні запитання на соціальну 

бажаність» (r=445); соціально-комунікативна незграбність» (r=569), 

«нетерпимість до невизначеності» (r=563), «надмірний потяг до конформності» 

(r=447), «підвищене прагнення до статусного росту» (r=484), «орієнтація на 

уникнення невдач» (r=451) та «фрустраційна нетолерантність» (r=529); 

«тривожність» (r=276), «фрустрація» (r=602), «агресивність» (r=605) та 

«ригідність» (r=677); «ситуативна тривожність» (r=508) та «особистісна 

тривожність» (r=478); «орієнтації в часі» (r=566), «підтримка» (r=578), «ціннісні 

орієнтації» (r=666), «гнучкість поведінки» (r=544), «сенситивність» (r=540), 

«спонтанність» (r=226), «самоповага» (r=608), «самоприйняття» (r=517), 

«уявлення про природу людини» (r=542), «синергії» (r=334). 

Після тренувальних вправ усі показники самоусвідомлення  розподілилися 

за трьома колами усвідомлення: свободи, яке складають показники «почуття» 

(моральні, позитивні почуття, негативні почуття, естетичні, інтелектуальні); 

особистості, яке включає показники «переживання» (самооцінка, самоприйняття, 

самопізнання, самоконтроль, самоповага); існування, яке включає показники 

«думки» (позитивні, негативні, про фізичні характеристики, про особистісні 

якості, про соціальні ролі). 

Також виявлено відмінності в показниках кола особистості на третьому 

зрізі, окрім показника «самоповага», воно включає показник «самоприйняття». 

Сформоване самоусвідомлення особистості має чітку структуру та представлене 

такими факторами: «Самосприйняття особистості», «Прояви агресивності», 

«Особистісна креативність», «Прояви тривожності». 

На основі результатів емпіричного дослідження розроблено рекомендації 

для фахівців психологічної служби з управління процесом гармонізації 

психологічного здоров’я особистості шляхом оволодіння навичками 

самоусвідомлення, самоаналізу, самопізнання. Зокрема, програма психологічного 

супроводу студентів, може містити такі напрями роботи з розвитку навичок: а) 

саморозкриття, умінь самоаналізу та самоусвідомлення, подолань психологічних 

бар’єрів, які заважають повноцінному самовираженню особистості; б) 

саморегуляції, яка включає аутогенне тренування; в) медитації як засобу 

саморегуляції.  

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації здійснено теоретичне та емпіричне узагальнення й нове 

вирішення наукової проблеми визначення психологічних особливостей 

самоусвідомлення особистості. Отримані в ході дослідження результати дають 

підстави сформулювати такі висновки. 

1. У результаті проведеного аналізу існуючих поглядів щодо вивчення 

психологічних особливостей самоусвідомлення особистості визначено 

феноменологічний підхід як концептуальну основу дослідження даного явища. 

Самоусвідомлення особистості визначається як психічний процес, у якому фокус 
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уваги суб'єкта переводиться з трьох одночасно існуючих світів буття в його 

внутрішній світ, що має змістову динаміку кіл усвідомлення (від безвідносного 

відчування власного існування до здатності самостійно змінювати, оцінювати, 

аналізувати свої психічні процеси) і має вияв у формі почуттів, думок, 

переживань. Виходячи з такого змісту поняття самоусвідомлення, побудовано 

теоретичну модель дослідження: ієрархічна будова кіл усвідомлення, що 

розташовані на перетині трьох світів особистості (власного, міжособистісних 

зв’язків і загального природного).  

2. З’ясовано психологічні особливості та змістові складові процесу 

самоусвідомлення особистості. Рівні самоусвідомлення за своєю динамікою 

розташовуються за ступенем складності від найпростішого усвідомлення свого 

існування до найбільш складних: усвідомлення тіла, простору, часу, особистості, 

свободи. Широта усвідомлення полягає в поступовому русі від найпростіших до 

найскладніших рівнів усвідомлення. Здійснюється перехід з усвідомлення 

загального природного світу до усвідомлення світу міжособистісних зв’язків, а 

через нього й до усвідомлення власного внутрішнього світу особистості. 

3. Розкрито специфіку характеру процесу самоусвідомлення особистості, 

що опановує майбутню професійну діяльність. Зокрема, студентам – майбутнім 

фахівцям мистецького профілю – найлегше  усвідомлювати інформацію про себе, 

яка фокусується у такій ієрархії кіл усвідомлення: особистість, час, свобода, тіло, 

простір та існування. Дослідження форм самоусвідомлення свідчить про те, що 

найчастіше зустрічається самоповага, позитивні думки, думки про особистісні 

якості, позитивні та інтелектуальні почуття. Форма усвідомлення переживання, 

найчастіше виражається в самоприйнятті, самоповазі, наявності позитивних 

почуттів до себе. 

4. Психокорекційні заходи з удосконалення навичок самоусвідомлення 

майбутніми фахівцями мистецького профілю втілено в тренувальній програмі. 

Вона складається з вправ, які сприяють формуванню навичок самоусвідомлення 

особистості, усвідомлення власного існування, протилежних рис, простору, часу, 

тіла та свободи (інтеграція). У результаті реалізації розвивальних тренінгів усі 

показники самоусвідомлення  розподілилися за трьома колами усвідомлення: 

свободи, особистості, існування. Виявлено суттєві відмінності в змісті 

самоусвідомлення, яке набуло чіткої структури. Розвинене самоусвідомлення 

представлене такими факторами: «Самосприйняття особистості», «Прояви 

агресивності», «Особистісна креативність», «Прояви тривожності». 

Проведене дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми 

особливостей самоусвідомлення особистості. Перспективи подальшої роботи ми 

вбачаємо у виявленні закономірностей та розвитку самоусвідомлення в студентів 

різних спеціальностей, шляхів та засобів психологічного супроводу розвитку їх 

самоусвідомлення. 

 



14 
 

 СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ  ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті в наукових фахових виданнях: 

  

1. Продан О. О. Теоретичний аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень 

поняття «структури самопізнання особистості / О. О. Продан // Наукові записки:  

зб. наук. праць Острозького національного університету Острозька академія. - 

Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Видавництво Національного 

університету Острозька академія, 2012. – Вип. 19. – С. 176–182. 

2. Продан О. О. Особливості структури процесу самоусвідомлення у 

вітчизняних і зарубіжних дослідженнях / О. О. Продан // Вісник післядипломної 

освіти : зб. наук. праць; Університет менеджменту освіти НАПН України. – Вип. 8 

(21). – К. : Атопол, 2012. – С. 282–290. 

3. Продан О. О. Розгляд психологічних чинників, які впливають на 

самоусвідомлення сучасної молоді / О. О. Продан // Проблеми сучасної 

психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка, Інституту психології Г. С. Костюка НАПН України. – Вип. 20. 

– Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2013. – С. 554–566. 

4. Продан О. О. Виявлення впливу самоусвідомлення особистості на 

формування ціннісних орієнтацій / О. О. Продан // Науковий вісник 

Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Том 2. 

Серія «Психологічні науки». – Вип. 11 (99) . – Миколаїв : МНУ імені 

В. О. Сковороди, 2013. – С. 237–242. 

5. Продан О. О. Особливості самоусвідомлення особистості у студентів / 

О. О. Продан // Вісник Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Вип. 46. Частина 2. – Харків : ХНПУ. 

Друкарня «Зебра», 2013. – С. 210–217. 

6. Продан О. О. Аналіз структури самоусвідомлення особистості в процесі 

пізнання своїх психологічних характеристик / О. О. Продан // Теоретичні і 

прикладні проблеми психології: зб. наук. праць Західноукраїнського 

національного університету імені В. Даля. – №1 (36). – Сєверодонецьк : Вид-во 

СНУ ім. Даля, 2015. – С. 161–168. 

 

Статті у зарубіжних виданнях: 

 

7. Продан А. А. Влияние самоосознания на психологический рост личности / 

А. А. Продан // Журнал «Образование. Наука. Научные кадры». – М. : Изд-во 

«Юнити-Дана», 2013. – №3. – С. 102–106. 

8. Продан А. А. Влияние самоосознания на психологический рост личности / 

А. А. Продан // Вопросы современной науки и практики; Университет имени 

В. И. Вернадского. – Вып. № 2 (46),  2013.  –  С. 123–128. 

9. Продан А. А. Психологические особенности самоосознания личности. Кн. 

2. Глава 6 / А. А. Продан // Психология и педагогика сегодня: монография. / Под 

общ. ред. М. Ю. Бурыкиной. – Ставрополь: Логос, 2013. – С. 113–140. 



15 
 

10. Продан О. О. Чинники самоусвідомлення сучасної молоді / О. О. Продан 

// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наука. Теорія і 

практика». Частина 2. – Познань : Польща: «Diamond trading tour», 2012. – С. 19–

21. 

 

Статті та матеріали конференцій:  

 

11. Продан О. О. Психологічні особливості самоусвідомлення молоді / 

О. О. Продан // V Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

емпіричних досліджень у психології». – К. : Поліграфічний центр. – 2012. – 

С. 107–110. 

12. Продан О. О. Особливості структури самосвідомості особистості / 

О. О. Продан // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми юридичної та екстремальної психології». Секція 8. – 

Макіївський економіко-гуманітарний інститут : Норд Комп’ютер. – 2012. – С. 

102–106. 

13. Продан О. О. Проблема вивчення свідомості в психології / О. О. Продан // 

Міжнародна науково-практична конференція «Людина і сучасне суспільство: 

проблеми педагогіки та психології». – Львів : Львівська Педагогічна Спільнота. – 

2012. – С. 24–26. 

14. Продан О. О. Особливості структури самосвідомості особистості: 

самопізнання, самоставлення, саморегулювання / О. О. Продан // Правничий 

вісник університету «Крок»; Вищий навчальний заклад «Університет економіки 

та права «Крок». – Вип. 11. – К., 2012. – С. 178–185.  

15. Продан О. О. Розгляд психологічних чинників, які впливають на 

самоусвідомлення сучасної молоді / О. О. Продан // V Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості та 

міжособистісних взаємин». 22 травня 2013. Кам’янець-Подільський – Київ – 

Казань – Київ, 2013. – С. 188–192. 

16. Продан О. О. Дослідження індивідуально-типологічних характеристик 

особистості, що впливають на її усвідомлення / О. О. Продан // Матеріали ХVІ 

Міжнародної конференції молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній 

науці: результати та перспективи дослідження». – К.: Поліграфічний центр, 2014. 

– С. 78–85. 



16 
 

АНОТАЦІЯ 
 

Продан О. О. Психологічні особливості самоусвідомлення 

особистості.  – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі 

спеціальності  19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка МОН України. – Київ, 2016. 

Дисертаційне дослідження присвячено проблемі психологічних 

особливостей самоусвідомлення особистості. На основі узагальнення існуючих 

підходів у сучасній психології самоусвідомлення особистості визначається як 

процес і результат, у якому фокус уваги суб'єкта переводиться з трьох одночасно 

існуючих світів буття в його внутрішній світ, що має змістову динаміку кіл 

усвідомлення (від безвідносного відчування власного існування до здатності 

самостійно змінювати, оцінювати, аналізувати свої психічні процеси) і має вияв у 

формі почуттів, думок, переживань. Рівні самоусвідомлення за своєю динамікою 

розташовуються за ступенем складності від найпростішого усвідомлення свого 

існування до найбільш складних: усвідомлення тіла, простору, часу, особистості, 

свободи.   

Розкрито специфіку характеру процесу самоусвідомлення особистості, що 

опановує майбутню професійну діяльність мистецького профілю. Серед форм 

самоусвідомлення особистості найчастіше зустрічається самоповага, позитивні 

думки, думки про особистісні якості, позитивні та інтелектуальні почуття. 

Сформульовано рекомендації для роботи з актуалізації та розвитку 

самосвідомості особистості. 

Ключові слова: самоусвідомлення, самосвідомість, самопізнання, 

самоставлення, саморегулювання, самоспостереження, самоаналіз, самооцінка. 

 

Продан А. А. Психологические особенности самоосознания личности. – 

Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук 

по специальности – 19.00.01 – общая психология, история психологии. Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, – Киев, 2016. 

Диссертация посвящена исследованию проблемы психологических 

особенностей самоосознания личности. В работе анализируются основные 

теоретические и эмпирические подходы к решению указанной проблемы. 

На основе обобщения представленного в первом разделе материала 

констатируется, что, несмотря на имеющиеся расхождения исследователей, 

относительно определения самоосознания личности, тезис о ведущей роли 

личностной составляющей представляется основоположной. В работе 

аргументируется необходимость внедрения самоотчета личности с целью 

выявления особенностей самоосознания личности. В результате проведения 

соответствующей эмпирической процедуры посредством указанного комплекса 

методов были выделены психологические особенности самоосознания личности. 
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Особенности самосознания студентов на первом срезе характеризуются 

эмоциональной зрелостью, активностью, независимостью, самостоятельностью, 

уверенностью в себе, стойкостью намерений, реалистичностью взглядов, 

развитым чувством личного долга, развитой рефлексией личных мотивов, 

выраженной социально-позитивной направленности, сформированным 

произвольным контролем эмоциональных реакций и состояний, отсутствием 

страха перед неизвестным. Отношения с окружающими людьми характеризуются 

активностью и импульсивностью. 

Особенности самосознания студентов на втором срезе (сложные 

экзистенциальные стороны бытия личности) характеризуются осознанием цели 

собственной жизни, личности имеют ясную и четкую жизненную цель. Как 

доминирующий стиль жизни большинство личностей выбирают 

профессиональную ценность, ценят профессиональное мастерство, увлеченность 

и занятость прежде трудовыми вопросами и проблемами. 

Особенности самосознания личностей на третьем срезе характеризуются 

повышением показателей по всем шкалам волевой саморегуляции: «общая 

шкала», «настойчивость» и «духа». Количественно повысились показатели по 

всем шкалам отношение личностей к самим себе и другим людям: «оценка», 

«сила» и «активность». 

На основе самонаблюдения за собственными переживаниями, мыслями и 

чувствами особенности волевой саморегуляции, отношение личностей к самим 

себе и других людей, уровень эргичности, пластичности, темпа, эмоциональности 

как свойства темперамента, коммуникативно-социальную компетентность, 

психические состояния, уровень тревожности как состояния (ситуационная 

тревожность), как личностного свойства (личностная тревожность) и 

самоактуализацию. 

На первом срезе эмпирического исследования (ознакомительный этап) 

осознание собственной личности, после написания самоотчета на тему «Кто я?». 

У большинства студентов чаще всего при осознании психологических 

характеристик собственной личности встречаются слова: «самоуважение», 

«позитивные мысли», «мысли о личностные качества», «положительные чувства» 

и «интеллектуальные чувства». На третьем (заключительном) срезе –  

до заданных параметров, присоединилась характеристика «самопринятие», 

которая приобрела для студентов высокой значимости, так как само принятие 

способствует самосознанию личности. 

У студентов сформировано осознание личности, которое на первом срезе 

представлено следующими факторами: «Социальная активность», 

«Самовосприятие личности», «Эмоциональная направленность», «Познавательная 

направленность». На третьем срезе данная структура имеет существенные 

отличия: «Самовосприятие личности», «Проявления агрессивности», 

«Личностная креативность», «Проявления тревожности». 

Сравнительный анализ содержания структуры самосознания студентов 

показал, что у студентов обнаружены существенные различия в содержании 
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структуры самосознания на первом и третьем срезе. На третьем срезе 

самосознания имеет четкую структуру. 

Результаты самоотчета на основе самонаблюдения дали возможность 

проявить составляющие самоосознания личности студентов, это личностные 

характеристики, такие как: самопознание, самоконтроль, самооценка, 

самопринятие и самоуважение. 

С целью усовершенствования самоосознания личности нами были 

подобраны психологические упражнения, направленные на формирование 

самоосознания личности. Упражнения направлены на осознания личностью 

существования, пространства, времени, тела, свободы, противоположных черт 

личности. Данные упражнения способствуют формированию самоосознания 

личности. На основе третьего среза нами были разработаны рекомендации по 

усовершенствованию техники самоосознания для практикующих психологов, 

которые когут  быть использованы в системе образования, коррекционной работе 

по развитию и усовершенствованию осознания себя личностями. 

Ключевые слова: самоосознание, самосознание, самопознание, 

самоотношение, саморегулирование, самонаблюдение, самоанализ, самооценка. 
 
Prodan A. A. Psychological peculiarities of self-realization of personality. – 

Manuscript. 

The dissertation on reception of a scientific degree of candidate of psychological 

Sciences on the specialty  19.00.01 – general psychology, history psychology. – Kyiv, 

National Taras Shevchenko University MES Ukraine. – Kyiv, 2015. 

This thesis research was dedicated to the problem of psychological peculiarities 

of self-realization of personality. The paper analyzes the main theoretical and empirical 

approaches to the decision of the specified problem. 

On the basis of generalization presented in the first section of the material reveals 

that, despite existing differences researchers regarding the definition of self-realization 

of personality, the thesis about the leading role of personality part seems 

основоположной. The work discusses the need for the introduction of self-report 

personality with the aim to reveal the peculiarities of self-realization of personality. 

Subject of the relevant empirical procedure, specified set of methods allowed to show 

psychological peculiarities of self-realization of personality. 

The results of self-reports on the basis of self-observation provided an 

opportunity to prove components of the self-recognition of the identity of students, it's 

personal characteristics, such as: self-knowledge, self-control, self-esteem, self-

acceptance and self-esteem. 

The experimental data gave an opportunity to develop recommendations for the 

specialists of psychological service for the management of the process of harmonization 

of psychological health of the person by mastering the skills of self-awareness, self-

awareness, self-discovery. 

Keywords: self-awareness, self-consciousness, self-knowledge, self-regulation, 

self-monitoring, self-analysis, self-evaluation. 
  


