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ВСТУП 

Актуальність проблеми дослідження зумовлена потребами 

сьогодення суспільства. Для його громадян, які мають конституційне право 

на становлення та самореалізацію, важливо розуміти  особливості, механізми 

та засоби розвитку спонтанності власної особистості задля вдосконалення 

якості індивідуального та соціального життя. В нинішніх соціально-

культурних реаліях особистості важко розвиватися та розширювати простір 

власного життя, якщо вона не почувається вільною. Зовнішнім еквівалентом 

такого переживання є її спонтанність.  

Така характеристика властива людям будь-якого віку (Я. Морено,        

О. Лоуен, Є. Гротовський). З позиції сучасної психології розвитку, 

найбільшого значення розвиток спонтанності людини як суб’єкта власного 

життя набуває саме у віці ранньої дорослості. Здобуття вищої освіти, початок  

трудової діяльності, перехід від романтичних стосунків до сімейних, поява 

дітей та ін. – все це потребує від особистості здатності активно реагувати на 

зміни життєвого оточення та робити самостійні вибори, не слідуючи за 

шаблонами та стереотипами, а обираючи власний унікальний шлях 

відповідно до своїх прагнень.  

 Вік ранньої дорослості є вирішальним у багатьох сферах життя 

людини, оскільки в цей період особистість зустрічається з важливими та 

складними питаннями, які їй необхідно ефективно вирішити для подальшого 

гармонійного життя: питання його сенсу та якості трудової, громадянської 

соціалізації та соціальної зрілості, життєтворчості та набуття особистісної 

автономності тощо (О. І. Власова, О. В. Киричук, І. С. Кон,  В. А. Роменець, 

Т. М. Титаренко, Ю. М. Швалб, В. І. Шинкарук та ін.) 

Спонтанність як міждисциплінарне поняття досліджується у різних 

наукових контекстах. Поруч зі свободою, їй приділяється активна увага у 

дослідженнях властивостей особистості (Б. Г. Ананьєв, О. О. Бодальов,        

Е. Еріксона Г. Крайг, С. Л. Рубінштейн, А. В. Петровський тощо); 

невідчужуваної активності суб'єкта від своєї діяльності (Е. Фромм); при 
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розробці проблематики самодіяльності, самодетермінації та саморозвитку 

особистості на життєвому шляху (К. О. Абульханова–Славська); глибинних 

філогенетичних чинників свободи людини (Я. Морено); до неї апелюють у 

створенні ймовірносно-орієнтованої смислової моделі особистості (В. В. 

Налімов). У рамках організаційної психології спонтанність досліджується в 

контексті підготовки керівників до розв’язування нестандартних ситуацій 

виробничої діяльності (І. Гессел); у теорії психологічного консультування та 

психотерапії вона розглядається як засіб роботи з пацієнтом (Д. Кіппер); у 

сфері театру розуміється як механізм підготовки акторів (В. В. Савінов,      

Дж. Фокс) та ін.  

Можливості для розвитку спонтанності людини сучасні дослідники 

вбачають у процесах її творчості. Однак на даний час проблема 

психологічних особливостей розвитку спонтанності особистості є не 

достатньо розробленою як на теоретичному, так і на емпіричному рівнях. 

Замало уваги науковцями приділяється процесу розвитку спонтанності 

молоді творчими засобами, зокрема через акторську імпровізацію. Такі 

обставини й зумовили вибір теми даного дисертаційного дослідження: 

«Психологічні особливості розвитку спонтанності особистості у віці ранньої 

дорослості». 

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

виконувалась в рамках тематичного плану науково-дослідної роботи 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка як складова 

комплексної теми «Розвиток цілісної особистості в контексті соціальних 

змін: соціологічні, психологічні та педагогічні аспекти». Тема дисертації 

затверджена на засіданні Вченої факультету психології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 6 від 

16.01.2013 р.).  

Мета дослідження: розробка концептуальної моделі дослідження 

спонтанності особистості у віці ранньої дорослості з урахуванням чинників, 
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які можуть на неї впливати, та практичних шляхів її розвитку психологічно-

театральними засобами. 

Відповідно до мети було визначено наступні завдання: 

1. Проаналізувати та узагальнити теоретичні й методологічні засади 

дослідження спонтанності особистості у віці ранньої дорослості та умови її 

прояву і розвитку, виявити ознаки її як властивості, що придатні для 

подальшої операціоналізації в емпіричному дослідженні. 

2. Систематизувати детермінанти розвитку спонтанності 

особистості з точки зору впливу на особливості її становлення чинників 

віку, статі та соціокультурного контексту, а також інших індивідуально-

особистісних властивостей людини. 

3. Емпірично з’ясувати психологічні особливості розвитку 

спонтанності людини у віці ранньої дорослості: виявити її характер та 

механізми, встановити значущість та впливовість на спонтанність 

особистості індивідуальних та соціальних чинників. 

4. Розробити та апробувати  програму розвитку спонтанності 

особистості на основі використання творчих психологічно-театральних 

засобів, з’ясувати її ефективність та межі застосування. 

Об’єкт дослідження: спонтанність як властивість особистості. 

Предмет дослідження: особливості розвитку спонтанності у віці 

ранньої дорослості. 

Методи дослідження. Для розв'язання окреслених завдань і перевірки 

робочого положення використоно комплекс методів дослідження: 

теоретичні: аналіз наукових джерел, систематизація та узагальнення 

отриманої інформації; емпіричні: психолого-педагогічний експеримент з 

використанням взаємодоповнюючих методів та методичних прийомів 

(анкетування, аналіз продуктів діяльності, спостереження, стандартизовані 

методики). Методики діагностики: самоактуалізації особистості (А. Лазукін; 

шкали: спонтанності, автономності, креативності, гнучкості у спілкуванні); 
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діагностика рівня суб’єктивного контролю (Дж. Роттер, адаптація 

Є. Ф.Бажина, С. А. Голинкіної, А. М. Еткінда); толерантності до 

невизначеності (Д. Маклейн; Multiple Stimulus Types Ambiguity Tolerance-I, 

чи MSTAT-I в адаптації Е. Г. Луковицької); дослідження вольової 

саморегуляції (А. В. Зверьков, Є. В. Ейдман); Personal Attitude Scale-ІІ        

(А. Келлар); методи математично-статистичної обробки даних: 

знаходження середніх величин, кореляційний, факторний, дискримінантний, 

регресійний аналізи, Т-критерій Уілкоксона. 

Організація та експериментальна база дослідження. В дослідженні 

взяли участь 205 осіб віком від 18 до 40 років, серед них 125 осіб, які 

проживають в Україні, та 80 осіб, які живуть та навчаються за кордоном. 

Всі учасники на момент проведення дослідження навчались у вищих 

навчальних закладах на різних факультетах чи вже мали повну вищу освіту. 

Дослідно-експериментальна робота виконувалася на базі Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Київського 

політехнічного інституту, Угорського університету м. Печ (University of 

Pécs) з використанням бланкового та інтернет-опитування. На 

формувальному етапі було залучено 18 осіб, в яких було виявлено низький 

рівень спонтанності.  

Надійність та достовірність отриманих результатів дослідження 

забезпечувалася теоретико-методологічним обґрунтуванням вихідних 

позицій, послідовною реалізацією теоретичних положень, використанням 

надійних і валідних методів, адекватних меті та завданням дослідження, 

поєднанням кількісного та якісного аналізу отриманих даних з необхідною 

репрезентативністю вибірки. 

Наукова новизна і теоретичне значення отриманих результатів 

полягає в тому, що вперше: 

– розроблено концептуальну модель дослідження розвитку 

спонтанності особистості у віці ранньої дорослості;  
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– виявлено рівневий характер розвитку спонтанності особистості у 

віці ранньої дорослості, який полягає у поступовому підвищенні рівня 

спонтанності особистості протягом періоду ранньої дорослості;  

– розроблено програму розвитку спонтанності особистості віку 

ранньої дорослості психологічно-драматичними засобами Плейбек-театру; 

розширено та удосконалено уявлення про зміст поняття спонтанності 

як властивості особистості, що залежить від її індивідних, індивідуально-

особистісних та соціально-культурного чинників; конкретизовано 

особливості взаємозв’язку такої якості людини та інших її особистісних 

властивостей, а також залежність своєрідності проявів спонтанності особи 

від особливостей соціально-культурного контексту її існування; 

уточнено наукове уявлення про характерні особливості  психодрами, 

класичного ігрового театру та Плейбек-театру на основі розробленої 

класифікації; 

набуло подальшого розвитку знання про можливості використання 

психо-драматичних методів для розвитку спонтанності особистості; 

практичне застосування технік Плейбек-театру як новітнього методу 

розвитку особистості; з’ясовано характерні механізми та способи розвитку 

досліджувального явища – доведено, що на прояви спонтанності людини 

найбільшим чином впливають такі особистісні властивості як творча 

спрямованість, толерантність до невизначеності та автономність. 

 Практичне значення дослідження полягає в тому, що його 

результати можуть бути застосовані на початкових курсах навчання у вищих 

навчальних закладах викладачами та кураторами з метою прискореного 

формування та розвитку таких важливих властивостей особистості, як 

спонтанність, автономність, відповідальність, креативність тощо; 

керівниками Плейбек-театрів з метою розвитку особистості Плейбек актора; 

керівниками будь-яких інших творчих об’єднань (театрів, студій, гуртків 

тощо) з метою самовдосконалення творчої діяльності за допомогою розвитку 

спонтанності засобами Плейбек-театру; фахівцями у центрах розвитку 
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особистості та психологами, які працюють із групами людей із низьким 

рівнем розвитку спонтанності, відповідальності, комунікативних навичок, 

саморегуляції, креативності та з високим рівнем екстернального локусу 

контролю. 

 Результати дисертаційного дослідження впроваджено при викладанні 

навчальних дисциплін «Акмеопсихологія та психотерапія вікових криз. 

Модуль «Психологія вікових криз», «Основи психологічного тренінгу» на 

кафедрі психології розвитку факультету психології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (довідка № 016/040 від 17.02.2016). У 

навчальному процесі Одеського національного університету ім. І. 

Мечникова, Інституту математики, економіки і механіки при викладанні 

навчальних дисциплін «Вікова психологія», «Клінічна психологія» для 

студентів ІІІ, ІV курсів та спецкурсу для магістрів «Психологія стресу, 

копінг-поведінки та здоров’я» (довідка № 28 від 18.02.2016). У роботі 

адміністрацією, викладачами навчальних дисциплін психолого-

психотерапевтичного циклу приватного вищого навчального закладу 

«Київський інститут сучасної психології та психотерапії» (довідка № 212 від 

11.02.2016 ). 

Апробація та впровадження результатів дослідження. Основні  

положення та висновки дослідження доповідалися автором на Міжнародній 

науково-практичній конференції «Соціалізація та ресоціалізація особистості 

в умовах сучасного суспільства» (м. Київ, 2012), на Всеукраїнській науковій 

конференції «Четверті Сіверянські соціально-психологічні читання» (м. 

Чернігів, 2013), на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи» (м. Київ, 2013),  

на VII Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми емпіричних 

досліджень у психології» (м. Київ. 2013), на Міжнародній науково-

практичній конференції «Соціалізація та ресоціалізація особистості в умовах 

сучасних змін» (м. Київ, 2014). 
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Публікації. Основні теоретичні положення й висновки дисертаційного 

дослідження відображено в 10 одноосібних публікаціях, серед яких 4 статті у 

наукових фахових виданнях, включених до переліку, затвердженого МОН 

України, 1 стаття в зарубіжному періодичному виданні, 1 стаття в іншому 

науковому виданні, 4 – тези виступів на наукових конференціях. 

 Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків та списку використаних джерел, що налічує 217 

найменувань, з них 28 – англійською мовою. Основний текст дисертації 

викладено на 179 сторінках, загальний обсяг – на 238 сторінках. Робота 

містить 19 таблиць (на 7 сторінках) та 27 рисунків (на 8 сторінках) та 7 

додатків.  
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СПОНТАННОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 

1.1. Особливості розуміння категорії спонтанності у філософії, 

психології та театральному мистецтві 

 

З поняттям спонтанності можна зустрітися в багатьох сферах нашого 

життя. Найбільш чистий перший прояв спонтанності можна спостерігати у 

дітей – у їхній непередбачуваній поведінці, у різкій зміні настроїв і напрямку 

рухів; діти не замислюються над правильністю та логічністю своїх дій, вони 

ще вільні від соціальних норм і ведуть себе так, як хочуть, слідуючи своїм 

почуттям. Найдоступнішим визначенням спонтанності є визначення, дане у 

Великій радянській енциклопедії [34]: 

Спонтанне (від лат. Spontaneus - довільний, добровільний) - мимовільні 

явища, що виникають без зовнішніх організуючих впливів . 

Процес спонтанності є важливою складовою творчих професій: 

музична імпровізація джазових виконавців, вербальний потік свідомості 

поетів і письменників, засновані на миттєвих відчуттях і враженнях полотна 

художників, а також спонтанність акторів - все це є одночасно і причиною 

вивільнення творчої енергії і запорукою вільного, індивідуального та 

оригінального процесу творення. З медицини поняття спонтанності прийшло 

як випадковий прояв захворювань і симптомів, причина яких невідома. Від 

цього спонтанність придбала негативний відтінок. Однак окрім неочікуваних 

проявів хвороби, спонтанність цікавила багатьох філософів як прояв 

особистості [102, c. 7-10]. 

Проблема спонтанності у філософії. Як і багато інших абстрактних 

понять, поняття спонтанності можна зустріти у філософських працях. 

Наприклад, Іммануїл Кант розглядав спонтанність розуму як умову знання і 
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уяви [80]. Представники синергетичного підходу у філософії розглядають 

спонтанність як феномен саморозвитку, який неможливо пояснити з точки 

зору причини і наслідку, кількості та якості, бо особистість, що володіє 

спонтанністю, характеризується мінливістю, варіативністю, можливістю 

забігання вперед у розумінні нового досвіду, а звідси і непередбачуваністю 

[63, с. 234-240]. Саморозвиток є спонтанним в сенсі обумовленості 

внутрішніми закономірностями становлення людини. Виходячи з цього 

положення, в рамках синергетичного підходу факторами розвитку 

виступають не взагалі об'єктивні закономірності, а реальна ситуація, 

випадкові зміни, які і складають основу розвитку. Таким чином, в рамках 

синергетичного підходу категорія спонтанності характеризується 

випадковим порядком, що має множинні можливості для самоорганізації і 

самовизначення, вибір з яких заздалегідь не може бути запланований .  

В. В. Налімов [126] сутність спонтанності визначає за допомогою 

системного аналізу проблеми свідомості у світовій філософії. 

Фундаментальне значення має положення наукової концепції вченого про 

взаємозв'язок особистісної спонтанності з такими категоріями, як «вільна 

причинність», свобода, вибір, ймовірність, уява, смислова структура 

особистості, творчість, розуміння - нерозуміння. Це вказує на підтвердження 

наявності зв’язку спонтанності із творчістю. Для більш детального розуміння 

взаємозв’язку цих компонентів необхідно звернутись до психологічного 

розуміння поняття спонтанності. 

Поняття спонтанності у психології. За Е. Фроммом [174], спонтанна 

активність - це не вимушена активність, нав'язана індивіду його ізоляцією і 

безсиллям; це не активність робота, обумовлена некритичним сприйняттям 

шаблонів, які навіяні ззовні. Спонтанна активність - це вільна діяльність 

особистості; в її визначення входить буквальне значення латинського слова 

sponte - сам собою, за власним спонуканням. Під діяльністю Е. Фромм 

розуміє не "роблення чого-небудь»; мова йде про творчу активність, яка 

може проявлятися в емоційному, інтелектуальному і чуттєвому житті 
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людини, а також і в її волі. Передумовою такої спонтанності є визнання 

цілісної особистості, ліквідація розриву між «розумом» і «натурою», бо 

спонтанна активність можлива лише в тому випадку, якщо людина не 

пригнічує істотну частину своєї особистості, якщо різні сфери її життя 

злилися в єдине ціле. У своїй роботі Е. Фромм описує спонтанну активність 

на прикладі дітей: вони здатні відчувати і думати насправді по-своєму, ця 

безпосередність виражається в тому, що вони говорять, у тому, як 

поводяться. Безпосередність глибоко зворушує кожну людину, якщо вона ще 

не настільки мертва, що вже не здатна відчути її. По суті, немає нічого 

привабливіше і переконливіше спонтанності, хто б її не виявляв: дитина, 

художник або будь-яка інша людина. У ці моменти ми дізнаємося, у 

відповідності до поглядів Е. Фромма, що таке спонтанне переживання і чим 

могло б бути людське життя, якби ці переживання, які ми не вміємо 

культивувати, не були б настільки рідкісні і випадкові. Нездатність діяти 

спонтанно, виражати свої справжні думки і почуття і, виходячи з цього, 

необхідність виступати перед іншими і перед самим собою в якійсь ролі - під 

маскою псевдоособистості - ось у чому джерело почуття слабкості і 

неповноцінності, за автором роботи «Втеча від свободи». Усвідомлюємо ми 

це чи ні, але ми нічого так не соромимося, як відмови від себе, а найвищу 

гордість, найвище щастя відчуваємо тоді, коли думаємо, говоримо і 

відчуваємо справді самостійно.  

Деякою мірою можна погодитися з поглядами Е. Фромма стосовно 

природності спонтанності та власних і вільних проявів особистості. В той же 

час ми бачимо спонтанність не як активність, а як властивість особистості, 

що дозволяє їй знаходити нові шляхи реагування на ситуацію, незвичні 

способи вираження проявів емоційної сфери, виходити за рамки 

стереотипних реакцій, дозволяє особистості діяти природно, слідуючи її 

глибинним настроям, переживанням, покликам.  

У психологічній літературі найбільш широкий огляд поняття 

спонтанності набуло в роботах Якоба Морено [120]. Його інтерес до 
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спонтанності виник і втілився в наукових працях під час створення першого 

театру спонтанності. Ось що Я. Морено думає про спонтанність: 

«Спонтанність - це поведінка і почуття, які не регулюються ззовні» [120, с. 

14]. Я. Морено безпосередньо пов'язував поняття спонтанності і психічного 

здоров'я. Відсутність спонтанності для нього означало психічне нездоров'я, 

тому метою психотерапії ставало "навчання спонтанності". Ґрунтуючись на 

цій ідеї Я. Морено, можна стверджувати, що розвиток спонтанності сприяє 

оздоровленню та зміцненню психічного здоров'я особистості. 

Я. Морено висловив ідею стосовно того, що люди з підвищеною 

спонтанністю відкрили свій власний напрямок функціонування у здоровий, 

адекватний і відповідний до навколишнього середовища спосіб [121]. Також 

він припускав, що спонтанність  - це є свобода усвідомлено створювати і 

спрямовувати відповіді на зустріч ситуації з життєвою силою, творчістю, 

оригінальністю, адекватністю і гнучкістю. 

Людська природа характеризується необмеженою потужністю до 

спонтанної та творчої діяльності. Я. Морено висловлює схожі думки із С. 

К’єркегором [100], кажучи, що тривога і спонтанність обернено пропорційно 

корелюють, маючи в кінці результат у вигляді паніки при повній відсутності 

спонтанності. Спонтанність і креативність йдуть пліч-о-пліч: "Без творчості 

спонтанність Всесвіту буде порожньою і закінчиться абортом, без 

спонтанності творчість Всесвіту стане перфекціонізмом і буде позбавлена 

життя" [120, с. 85].  

Я. Морено звертав увагу і на можливий прояв деструктивної активності 

спонтанності в тих випадках, коли спонтанність виступає як якийсь 

енергетичний імпульс, за яким людина сліпо слідує. При такій ситуації 

особистість потребує навичок, як переводити свої спонтанні імпульси в 

усвідомлені дії або, як пише Я. Морено, зробити «розумну інтеграцію 

спонтанності в цілісну структуру життєдіяльності людини», тільки за такої 

умови спонтанність може стати шляхом до розвитку особистості . В іншому 
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випадку неприборкана вивільнена спонтанність стає ситуативним явищем, 

позитивний ефект від якого часто мінімальний або ж відсутній взагалі. 

Олександр Лоуен, психотерапевт, який розробив концепцію і практику 

біоенергетики, висловлює ідею про діалектичне поєднанні спонтанності і 

самоконтролю [206]. На його думку, самоконтроль і самовладання вказують 

на те, що особистість перебуває в контакті зі своїми почуттями і може ними 

керувати, тобто вона вільно обирає характер і напрям своїх рухів, а не 

знаходиться під обмеженнями внутрішніх затискачів, заборон і напруг - в 

цьому випадку поведінка такого індивіда буде реакцією на його напруги. О. 

Лоуен вивів з цього твердження правило: «чим вільніше стає людина у своїх 

рухах, тим більшого самоконтролю вона досягає» [206, с. 75]. Це ж правило 

можна перенести і на уявлення про спонтанність в повсякденному житті: чим 

більш спонтанна особистість, тим більше самоконтролю вона проявляє, отже, 

тим більш усвідомленим та насиченим є її життя. 

Допомогти в досягненні цього стану, на думку О. Лоуена, може 

інтеграція свідомого і мимовільного. Для цього необхідно, щоб будь-яка 

свідома дія супроводжувалася і була наповнена почуттям, а кожна 

мимовільна реакція узгоджувалася з свідомістю. Так О. Лоуен пояснює вираз 

«бути в контакті з тілом» і бачить у цьому шлях до самовладання : «Здатність 

виражати почуття і вміння контролювати їхній вираз - це дві сторони однієї 

монети, інакше кажучи, якості зрілої людини» [206, с. 80]. На думку О. 

Лоуена, «почуття - це спонтанні реакції організму на його оточення». Вони 

не підвладні волі або розуму людини. Все, що вона може зробити, - це 

висловлювати ці почуття або ж стримуватися від їх вираження, дивлячись по 

ситуації. Але важливо пам'ятати, відзначає далі О. Лоуен, що намагаючись 

протистояти своїм почуттям, людина змінює саму себе - якщо вона відкидає 

свої почуття, то вона відкидає себе.  Також О. Лоуен пише про те, що 

спонтанність є основним складовим задоволення творчості , що співзвучно з 

уявленнями Я. Морено про зв'язок спонтанності і творчості.   
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У своїх працях О. Лоуен пише про те, що в кожній людині співіснують 

риси дорослого та дитини. Він відносить спонтанність до якостей, що 

властиві дітям, до них він також відносить все, що пов'язано з тілом: 

задоволення, почуття, спільність, природу. Дорослому характерні: 

самосвідомість, досягнення, раціональність, індивідуальність і культура. 

Саме у взаємодії полярностей дорослого і дитини О. Лоуен бачить основу 

творчої особистості: дитина звертається до дорослого за допомогою почуттів, 

а дорослий - за допомогою інтелекту, і таким чином вони обидва 

підтримують один одного. Якщо людина втрачає здатність до спонтанності, 

це може говорити про те, що її дорослий блокував і відмовився від своєї 

дитини.  

Слід доповнити погляди на поняття спонтанності ще декількома 

теоретичними підходами. Ряд учених [202] описали характеристики 

спонтанної людини, до яких відносяться: 

 здатність виражати себе;  

 відсутність самосвідомості,  

 схожість з дітьми,  

 прийняття ризику без гальмування, почуття провини, і невпевненості в 

собі.  

Інші зупинилися на умовах, які сприяють виникненню спонтанної 

реакції. А. Блатнер [212] стверджував, для такої відповіді необхідна 

наявність:  

 довіри і безпеки,  

 групи норм, які дозволяють включити не раціональний і інтуїтивний 

виміри мислення,  

 почуття попередньої відстані,  

 руху в бік приймання ризиків.  
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Р. Хауелл [212] припустив, що експерти часто працюють на рівні 

"несвідомих компетенцій" - точка, в якій  навички практикують так довго, що 

більше не потрібно думати про їх ефективне використання.  

Спираючись на перераховані особливості спонтанності особистості, 

можна пов'язати поняття спонтанності із поняттям потоку, про який М. 

Чиксентмихайі [214] пише, що це дія з "повною участю .... Це стан, в якому 

дія слідує за дією відповідно до внутрішньої логіки, якій, здається, не 

потрібно ніякого свідомого втручання ". М. Чиксентмихайі відчував, що для 

того, щоб "потік" виник, рівень кваліфікації людини повинен бути на одному 

рівні з виконуваним завданням. П. Келлерман описав опір або захисну 

реакцію у вигляді блоку до спонтанного енергії. Е. Холландер підкреслив 

необхідність спілкування з іншими, щоб запалити свою спонтанність.  

Ці різні концепції припускають, що поведінка  є спонтанною в тому 

випадку, якщо: 

 це відбувається легко, без опору, без особливих зусиль, чи несвідомо;  

 доцільно ситуації, і, отже, не імпульсивно;  

 особи діють при повній участі;  

 і людина керує своїми власними діями [206]. 

Спонтанність у театральному мистецтві. Поняття спонтанності 

використовується у багатьох різноманітних сферах, зокрема у театральному 

та акторському мистецтві. Про спонтанність як важливу складову 

професійної майстерності актора казали такі відомі діячі театрального 

мистецтва, як: К. Станіславський [168], М. Чехов [132], Є. Гротовський [58]. 

Погляди останнього мають для нас велике значення, адже він розглядав 

спонтанність у контексті свободи актора як запоруку правдоподібності того, 

що відбувається перед глядачами. Він стверджував, що під час будь-якого 

обряду, який має у собі елементи спонтанності, у просторі виникають 

особливі місце дії та тип контакту між учасниками – тими, хто керує, і тими, 

хто споглядає. Цим пояснюється те, що у своїй практиці Є. Гротовський 

багато експериментував із поділом простору театру на сцену та глядацький 
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зал – він вірив, що під час кожної нової вистави між глядачами та акторами 

створюються певні просторові зв’язки, або «людські ситуації», в яких 

найголовнішими є безпосередні взаємини, безпосередня зустріч між актором 

та глядачем. Ще однією провідною ідеєю Є. Гротовського, яка відображає 

задум нашого дослідження, є ідея вивільнення спонтанних реакцій з 

підпорядкованості, конструкції та дисципліни форми. Це означає, що 

спонтанність не існує без композиції ролі та точної акторської партитури. 

Перекладаючи це з акторської мови на психологічну, можна сказати, що 

усвідомлення та чітка свідомість є запорукою або основою прояву 

спонтанності. Є. Гротовський продовжує, що недисциплінована спонтанність 

є похідною від біологічного хаосу – крики, метушіння, судорожні рухи не є 

спонтанною реакцію, а більше схожі на спробу через силу діяти спонтанно. 

Сутнісна ж спонтанність є вільною і легкою. Це ствердження Є. 

Гротовського вказує на природність та безпосередність процесу 

спонтанності, що стають можливими за умов дисциплінованості свідомості. 

Польським теоретиком театру подається пояснення поняття акторської 

партитури, що дозволяє більш глибоко зрозуміти механізми, завдяки яким, на 

думку Є. Гротовського, народжується та проявляється справжня 

спонтанність. Це «процес виведення, за допомогою великої кількості 

деталей, потоку людських імпульсів та реакцій, які є вивільнені від будь-якої 

випадковості якби до самої середини та становлять певну систему знаків» 

[58, с. 246]. Беручи за основу цей потік знаків, людина може вводити в дію 

свої власні переживання, глибокі інтимні враження, створюючи ними, таким 

чином, ту ж саму партитуру, але всією своєю сутністю, цілісністю своїх 

духовних та фізичних можливостей, тобто імпровізувати не лише зовні, а й 

внутрішньо. Саме це має на увазі Є. Гротовський, коли каже про 

спонтанність, яка народжена з підпорядкованості та дисципліни. Тобто, 

спочатку необхідно вивільнити свідомість від усього зайвого та випадкового, 

залишаючи лише істинні імпульси людини. На цей етап може піти багато 

часу, адже звільнення від стереотипів, шаблонів та установок, які були 



19 

 

сформовані в людини протягом багатьох років – це важкий процес, який 

потребує великої кількості зусиль. Лише після повного звільнення може 

відбутися додавання до цих чистих реакцій особистісних вражень та 

переживань, які також повинні бути первинними та вільними від фальші. 

Тоді вони завжди будуть новими, неповторюваними та спонтанними. 

Є. Гротовський на прикладі навчання акторів оволодінням вокальними 

навичками та вміннями пояснює можливості розвитку спонтанності: коли 

актор усвідомлює за допомогою свого досвіду, що він може виходити за межі 

своїх звичайних можливостей, навіть набутих після довгого навчання, настає 

момент розуміння, що немає нічого неможливого – цей момент і є шляхом до 

найважливішого – він може знайти у собі голоси птахів, тварин, тобто всієї 

природи та середовища. Коли він відкриває це у собі, в нього зникають 

уявлення про обмеження своїх можливостей. Фізичний імпульс тут є лише 

трампліном до тієї голосової реакції, яку він обрав, вже знаючи, що для нього 

в цьому немає меж. Це можна перекласти на психологічну мову в контексті 

розвитку спонтанності особистості – коли людина розуміє, що вона має 

безліч варіантів та альтернатив стосовно свого вибору та власного життя, 

вона усвідомлює, що, за великим рахунком, вона має необмежені 

можливості. Це додає ваги відповідальності, але й відкриває різноманітні 

непомітні до того моменту сторони та можливості життя, що надає людині 

змогу прожити це життя більш усвідомлено та наповнено. 

Важливість партитури полягає в тому, що спонтанність та дисципліна є 

взаємодоповнюючими елементами – вони посилюють одна одну, тому 

поєднуючи стихійність та чіткість, можна досягти помноженого ефекту у 

акторській грі. Якщо казати не про акторів, то людина, яка зможе досягти 

балансу між спонтанністю та дисципліною розуму, отримує набагато більше 

можливостей для яскравого переживання власного життя. Ця ідея схожа на 

ідею поєднання спонтанності та самоконтролю, яку висловлював О. Лоуен. 

Є. Гротовський вважає, що дисципліна та спонтанність складають одну 

сутність творчого процесу, тому відсутність дисципліни є великою 
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небезпекою для актора, адже неможливо користуватися однією спонтанністю 

– це призведе до хаосу та анархії, що у свою чергу створить уявлення про 

бідність акторської виразності. Тому Єжи вказує, що творчий акт 

неможливий як без структурності, так і без спонтанності. Отже, наявність 

певних меж та правил, які є основою дисциплінованості, разом із 

вивільненням внутрішніх реакцій є запорукою творчого процесу, без якого 

неможливо відчути справжню спонтанність. Тільки звільняючи свої творчі 

поривання людина може наблизитися до своєї свободи, адже нема творчості 

там, де нема свободи. 

Далі Є. Гротовський більш детально пояснює, яку роботу необхідно 

провести акторам для підготовки до вивільнення спонтанності [58]. Цей 

механізм є важливим для розуміння, як можливо досягти прояву природної 

нештучної спонтанності. По-перше, необхідно виокремити у рухах тіла певну 

кількість деталей і відпрацювати їх до точності. Потім треба знайти 

індивідуальні імпульси, які могли б наповнювати ці деталі, а з рештою, і 

змінювати їх. На цьому етапі може виникнути багато запитань та 

складностей стосовно того, як можна спочатку завчити точні детальні рухи, а 

потім імпровізувати з ними, ще й змінюючи, але ці зміни повинні бути не 

надуманими, а природними як потік, що йде зсередини та об’єднує, але не 

руйнує створену на початку точність. Є. Гротовский зазначає, що це 

неможливо зробити, якщо деталі дій та рухів базуються лише на зовнішніх 

жестах, а не йдуть з внутрішньої цілісності особистості. Це зауваження є 

важливим і може стосуватися не лише дій актора та його сценічного руху, а й 

вказувати на істинну природу спонтанності – те, що йде з самого центру 

людини, народжуючись як маленький рух або імпульс, і є найчистішим та 

щирим. Якщо людина навчиться прислухатись до цих поривань, починаючи з 

точних деталей рухів, вона зможе більш повно відчути природу своєї 

спонтанності. Є. Гротовський певен в тому, що наше життя, всі наші реакції 

наповнені точними деталями – вони можуть тривати лише мить, але вони 

завжди точні.  
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Це протиріччя спонтанності і точності режисер вважає природним та 

органічним. Оскільки обидва ці елементи є дихотомією людського життя, 

остільки, коли вони існують одночасно, людина відчуває наповнення. 

Польський режисер припускає, що точність – є секс, а спонтанність – це 

серце. Отже, якщо секс та серце сприймаються людиною як окремі якості та 

цінності, тоді вона буде розсіченою. Лише коли вони існують разом, не як 

сума, а як єдине ціле, - лише тоді особистість є цілісною. Цим зауваженням 

Є. Гротовський вказує на важливу проблему співвідношення розуму і тіла, 

свідомості та несвідомого та інших одвічних діалектичних протилежностей, 

зазначаючи, що людина лише тоді буде цілісною, а, отже, вільною, коли ці 

протиріччя особистістю будуть сприйматися як єдине ціле. 

Коли у актора у думках виникає бажання бути спонтанним, то його дії 

вже не будуть спонтанними, адже вони йдуть з розуму. При штучному 

бажанні бути спонтанним, спонтанність пропадає, а на її місце приходять 

стереотипи - те, що найлегше, те, що звично, той алгоритм поведінки і 

реакцій, який вже використовувався не один раз. Але це не спонтанність, бо 

спонтанність, на думку Є. Гротовського, - це очевидність. Не тільки для того, 

хто здійснює дію, але і для того, хто присутній. І ця очевидність може 

приймати безліч виявів - адже прояви особистості виходять далеко за межі 

тих наборів реакцій, які найчастіше використовуються нами в повсякденному 

житті. Цим приваблива і небезпечна спонтанність - це завжди щось нове. А 

так само це завжди вивільнення свого Я, можливість бути собою, нести 

відповідальність за цей вибір, що вказує на міцний зв’язок спонтанності із 

іншими важливими особистісними властивостями. Так це відбувається у 

дітей, вважає Є. Гротовський, які ніколи нічого не прораховують наперед. 

Повернутися у стан дитинства неможливо, але можливо знайти ті джерела, 

схожі з дитячою реакцією, яка йде з глибокої природної та живої потреби у 

творчості. Це можливо зробити, якщо ми будемо прислухатися до своєї 

природи, певен Єжи Гротовський. 
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Проблема визначення умов прояву та формування спонтанності 

особистості. Спонтанність у вітчизняній психології історично виступала у 

двох різних іпостасях [69, с. 1-3]. З одного боку, це можливість і здатність 

діяти, виходячи з внутрішніх спонукань, а не під дією зовнішніх факторів. З 

іншого боку, це втрата здатності регулювати і усвідомлювати свою 

поведінку. Тобто спонтанність як момент вільного самовираження (коли ми 

робимо те, що хочемо робити) і спонтанність як безконтрольність.   

Бути собою і керуватися внутрішніми мотивами - небезпечно, оскільки 

така поведінка протиставляє індивіда групі. Десятиліття комуністичного ладу 

залишили в колективному несвідомому народу зарубку - завжди тримати 

себе під контролем і навіть на власній кухні уникати індивідуалізму і 

політичних анекдотів.  Не володіти собою - небезпечно, соромно і ганебно, 

але водночас дуже бажано, інакше навіщо люди оточують себе такою 

кількістю інструментів втрати самоконтролю? Алкоголь, наркотики, техніки 

розширення свідомості дозволяють на кілька годин послабити тиски 

«великого брата» у власній голові. Люди деколи готові на що завгодно, лише 

б тимчасово втратити контроль і напругу, що його супроводжує!  

Виходячи с вищезазначеного, важливим питання у контексті 

спонтанності є розведення понять спонтанності та імпульсивності [205]. 

Технічно, принаймні, терміни "спонтанний" та "імпульсивний" є синонімами. 

Але лише в рідкісних випадках вони можуть бути використані як 

взаємозамінні. "Спонтанністю" пройняті всі види позитивних конотацій. 

Імпульсивність діє протилежно. На різниці між синонімами словники, як 

правило, не зосереджуються. Тим не менш, для опису "спонтанності" 

упорядники словника американської спадщини англійської мови пишуть: 

"Природно виникає, а не в результаті зовнішнього примусу або стимулу", а 

потім прикладом дають термін, цитуючи Вудро Вільсона - "вища і краща 

форма ефективності є спонтанна співпраця вільних людей", - стає очевидним, 

що термін має бути сприйнятий позитивно. У порівнянні  з тим же 

словником, у якому характеризується "імпульсивність", наводиться приклад, 
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щоб висвітлити використання поняття імпульсивність: "Раптове бажання або 

почуття, що не регулюється ніякою причиною: "Купівля автомобіля була 

імпульсивним актом, про який він одразу пошкодував." Спонтанна поведінка 

здійснюється "без будь-яких обмежень, зусиль, або навмисності." Це, таким 

чином, розуміється як "незаплановане" або "експромт" [205]. І тому ми 

можемо говорити про «спонтанну демонстрацію» або «спонтанний сміх чи 

оплески». Це цілком природно і використовується із позитивним значенням; 

це не має бути обмеженим або контролюватися. Тобто, ми не дуже звикли  

говорити про "шкоду" або "деструктивність" від спонтанної діяльності. 

Імпульсивну поведінку, з іншого боку, описують як поведінку, викликану 

якимось зовнішнім підбурюванням або раптовою внутрішньої схильністю 

[205]. Це вимушена або, краще, керуюча поведінка, яка не властива 

спонтанності.  

Беручи до уваги той факт, що найбільш масштабного вивчення 

спонтанність отримала у межах психодрами, необхідно зізнатися, що 

визначення спонтанності було проблемою як в перші дні виникнення 

психодрами, так і зараз. Частина труднощів у тому, що спонтанність була 

описана, як енергія, яка не може бути збереженою і не може бути виявлена 

неозброєним оком. Про те, що спонтанність - це психічна властивість, було 

чітко сформульовано у працях Я. Морено, про що ми зазначали вище. Окрім 

усього іншого, він писав: "Спонтанність спонукає різний ступінь задовільної 

реакції, який індивід проявляє (використовує) в ситуаціях різного ступеня 

новизни." [120, с. 113] У світлі такої характеристики, стає цілком очевидно, 

що для того, щоб бути побаченою, спонтанність потребує відчутного 

(чуттєвого) носія. Іншими словами, присутність спонтанності повинна бути 

проілюстрована деякими проявами поведінки, вираженням почуттів і 

словесних висловлювань. Отже, помітити прояви спонтанності все ж таки 

можливо. Посилаючись на Я. Морено, Дж. Фокс заявив, що "Спонтанність - 

це готовність суб'єкта реагувати в міру необхідності" [171, с. 34]. Це не 

дивно, тому що подальші спроби визначити спонтанність змістилися від 
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зосередження на її якості як стану готовності (енергії) до опису 

характеристик, як вона відображається в поведінці, що входить до 

присутності основної спонтанності (реакції) [202]. Це пояснює 

загальноприйняте визначення спонтанності як "адекватної відповіді на нові 

ситуації або нової відповіді на старі ситуації." Чи охоплює таке визначення 

спонтанності її сутність, може бути спірним питанням, однак це робить 

завдання визначення умов прояву та розвитку спонтанності на крок легшим. 

Останнім часом все більше стало з’являтись згадок про спонтанність, її 

значення та вплив у різних сферах життя. Наприклад, зараз користується 

популярністю напрямок організаційної психології, який завдяки розвитку 

спонтанності через імпровізаційні ігри готує керівників та менеджерів до 

непередбачуваних змін в організаціях [197]. Підготовка дозволяє людям 

рухатися вперед і мати справу зі зміною. Спонтанність дозволяє людям 

реагувати на події в міру їх розвитку, або бути в змозі продовжувати 

рухатися вперед, незважаючи на несподіване. Крізь цю призму, 

імпровізаційні ігри – це ті методи, чия справжня цінність полягає в тому, що 

вони пропонують людям, які практикують них, можливість збалансувати 

спонтанність і контроль. Високоефективні працівники та імпровізатори 

можуть позитивно реагувати на нові реалії, спрямовані для досягнення 

бажаних результатів, і можуть спільно вирішити конфлікт і досягти угоди. 

Вони генерують нові ідеї; вносять зміни швидко і легко; і спілкуються 

конструктивно, послідовно і активно. Вони покладаються на фундамент з 

гнучкості, творчості і спонтанності. Завдяки розвитку здатності бути готовим 

до змін відбувається навчання довіряти процесу, яке веде до довіри в собі. Це 

дає людям як впевненість, щоб досягти успіху в ситуаціях, коли вони не 

знають результат заздалегідь, так і здатність діяти в незвичайних ситуаціях. 

Автори цієї практики заявляють, що насправді безпечніше вийти назустріч 

страху добровільно. Сам акт визнання страху і вихід до нього, а не від нього 

часто робить його безсилим. Вони не можуть знати, як будь-яка гра вийде, 

але вони впевнені, що все буде в порядку. Автори впевнені, що, 
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відмовившись від необхідності знати конкретні результати заздалегідь, люди 

дозволяють собі спрямувати цю енергію на максимальну творчість, де і 

зустрічаються із справжньою спонтанністю. Це не теж саме, що працювати 

без страховки. Це як ніби знати, що страховка завжди всередині людини. У 

підсумку автори  виступають за спонтанність, як основну людську якість, яка 

показує  силу людини почати щось нове зі своїх власних ресурсів.  

Також у контексті організаційної психології кажуть про роль розвитку  

спонтанності у командоутворенні. Останнім часом перед керівниками постає 

питання, який з існуючих способів формування ефективної команди є 

найдоречнішим, враховує вимоги сьогодення та допоможе усім членам 

команди залишатися на поверхні навіть у найбільш непередбачуваних 

ситуаціях, зберігаючи при цьому достатній рівень продуктивності. До одного 

з таких засобів можна віднести розвиток спонтанності у членів команди. 

Адже спонтанність потрібна для того, щоб впоратися з несподіваними 

ситуаціями, труднощами, які неминуче виникнуть навіть у найбільш 

передбачуваній ситуації. 

Питання про визначення поняття «команда» досить суперечливе. 

Кожна команда є групою, але не кожна група - команда. Якщо підсумувати 

існуючі уточнення терміну «команда», то можна виділити кілька його 

значень. Але все ж таки ближчим до сучасних реалій та тенденцій виглядає 

визначення И. Саласа, Р. Берда и С. Таненбаум [Tannenbaum S., Beard R., 

Salas E. Team Building and its Influence on Team Effectiveness: an Examination 

of Conceptual and Empirical Developments. 1992.], які називають командою 

невелику кількість людей (частіше 5-7, рідше до 15-20), котрі розділяють 

цілі, цінності та загальні підходи до реалізації спільної діяльності та взаємно 

визначають відповідність свою та своїх партнерів цій групі. Крім того, вони 

підкреслюють, що члени команди мають взаємодоповнюючі вміння та 

знання, беруть на себе відповідальність за кінцевий результат та здатні 

приймати будь-які внутрішньогрупові ролі.  Існує безліч різних способів 

формування команди. У всіх способів є свої переваги і недоліки і бажано 
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використовувати комбінацію методів. Креативна (творча) активність сильно 

піддається способу організації та взаємодії членів команди. Члени 

продуктивного творчого колективу безперешкодно взаємодіють один з 

одним, надихають один одного і цілеспрямовано працюють разом. Тому 

розуміння когнітивних і поведінкових аспектів проведення формування 

команди надає вирішальне значення в управлінні інноваціями будь-якої 

організації.  

Командоутворення - гостра проблема у всіх галузях, де необхідна 

ефективна групова участь (у бізнесі, політиці, театрі, спорті), але її створення 

представляє складний творчий процес, що вимагає величезних фінансових 

витрат та інтелектуальних зусиль. У підборі членів команди має бути 

враховано різноманітність учасників, наскільки легко вони взаємодіють між 

собою, практика соціальних взаємодій, що склалася в організації, та раніше 

проведені в організації проекти.  

Багато хто дотримується способу формування команди за принципом 

встановлених професійних зв'язків і минулого успішного досвіду спільної 

роботи. Це сприяє психологічній безпеці і довірі, неформальній координації 

роботи колективу і співробітництву між членами команди. Інші кажуть, що 

тривалий досвід спільної роботи шкідливий, такі команди часто схильні до 

інерції, їм не вистачає різноманітності.  

Численні приклади комерціалізованих інноваційних проектів свідчать 

про динамічні і творчі взаємодії між ключовими людьми протягом декількох 

років [7]. Тобто, створивши одного разу щось разом, люди продовжують 

каталізувати діяльність один одного. Звичайно, не обходиться і без напруги в 

колективі, проте, сформоване середовище довіри сприяє обміну та 

просуванню ідей по виведенню на ринок серії продуктів (а не одного).  

Тому доречно казати про розвиток спонтанності для формування 

команди. Адже члени команди тільки виграють від цього: вони отримують 

задоволення від дотепних діалогів і оригінальних обмінів думками, що 

дозволяє продукувати нові ідеї та сприяє досягненню мети команди, а також  
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вони отримають позитивну зміну емоційного клімату і поліпшення 

комунікації всередині організації. Заготовлені заздалегідь записи та дії - це 

непогано, але ті моменти, які неможливо спланувати заздалегідь, 

виявляються набагато кориснішими. 

Однак є й інша точку зору на спонтанність. Вона полягає у критиці 

існуючого у нас час заклику бути спонтанним та жити моментом [213]. 

Автори вважають, що люди в наш час вірять, що інтуїтивна прозорливість - 

наш друг, а планування для невдах. "Спонтанність" риторично пропонується 

в якості причини для відсвяткування двох подій: онлайнових соціальних 

засобів масової інформації та магазинів для подорожі в останню хвилину.  

Небагатьох хвилює те, що кожен, хто дійсно діяв би відповідно до цієї 

ідеології, виглядав би як соціопат [213]. Справжнє життя в даному моменті та 

охоплення повної спонтанності зроблять людей, за думкою авторів, 

наприклад, нездатним додержуватися обіцянок чи формулювати будь-які 

плани для допомоги собі або іншим. Спонтанність в такому вигляді робить 

людей легковажними, дратуючими оточуючих та безвідповідальними.  

Критики ідеї популяризації спонтанності задають питання, чому ж тоді 

мрія про спонтанність така приваблива [213]? Можливо тому, відповідають 

вони, що більша частина людського життя дуже загнана та спланована за 

розкладом, а усі робочі дні все частіше стають мовчазними, 

автоматизованими дослідженнями руху та часу задля того, щоб підкреслити 

важливість роботи кадрів. Тому люди мріють все більше бути спонтанними, 

хоча б у свій вільний час. А вільний час – це лише той залишок часу, який 

залишається після використання більшої його частини, вважають автори. 

Отже, мрія щодо спонтанності – це мрія свободи. 

Але справжня свобода, як писав Ж.-П. Сартр [161], також лякає, з цим 

цілком погоджуються дослідники. І спонтанність здається доброчесністю, 

яку хотілося б привласнити собі, але не хочеться використовувати за 

призначенням. Вважатися спонтанною людиною дорівнює вважатися 
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готовим до нового досвіду, нових вражень. Насправді, на думку авторів цієї 

концепції, така спонтанність пов’язана із безладом.  

Виявляється, продовжують автори, що спонтанність в її позитивному 

значенні може бути досягнута тільки шляхом раціонально усвідомленої 

практики. Правдивий і цінний вид спонтанності повинний, як не 

парадоксально, бути результатом тривалого, свідомого навчання. Це так само 

як витончена поведінка музиканта у джазовому оркестрі – жоден музикант не 

ставав блискучим спонтанним імпровізатором без присвячення тисячі ніким 

не помічених годин на відпрацювання нотних пасажів. Як приклад автори 

наводять історію Чарлі Паркера, над яким знущалися інші члени групи на 

початку його творчого шляху та не дозволяли йому сидіти поруч із ними, 

після чого він замкнув себе для практикування на роки перед тим, як 

повернутись на сцену знову. Наприкінці, результат – це не справжня 

спонтанність, а сильний характер, сформований через звичку діяти віртуозно. 

І тоді автори доходять висновку: спонтанність не може бути хорошою сама 

по собі, допоки ми не відчуємо, що вона якимось чином робить гарні дії 

кращими. 

Таким чином, зрозуміло, що існують різні точки зору стосовно умов 

прояву спонтанності, та всі вони погоджуються в одному – «побачити» 

спонтанність можливо під час творчої діяльності. Але не будь-якої, а такої, 

що потребує попередньої підготовки та тренувань. Серед таких творчих 

методів можна виокремити три, один з яких в подальшому буде 

використовуватись нами для розвитку спонтанності особистості. 

Контактна імпровізація. Це пошук власної тілесної спонтанності і 

жвавості, танець, в якому кожен рух народжується всередині і відображає 

зміст, а не форму. Танцюристи немов «перетікають» з одного руху до іншого, 

перекочуються один через одного, літають, ковзають, відштовхуються і 

притягуються. Це танець-імпровізація, в кожний поточний момент 

танцюючий прислухається до свого тіла і тіла партнера і рухається згідно із 

собою, з силою тяжіння, інерцією, з логікою своєї і чужої дії. Виконується 
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соло або в дуеті. Танець знімає напругу, дозволяє виявити і змінити свої 

тілесні патерни (звичні способи реагування на дотик, наприклад), допомагає 

усвідомити власні рухові потреби, дає простір для самовираження. Дивно, 

але через тіло можна зробити дуже багато навіть при скептичному, 

переляканому розумі. І один з результатів практикування контактної 

імпровізації - це звільнення від постійної оглядки на те, «що подумають 

люди».   

Інтуїтивне малювання. Завдання – малювати, залишивши всякий страх і 

непотрібні сумніви у власній образотворчій компетентності, виплескувати на 

папір почуття, висловлюєте себе. Це спосіб пізнання себе і навколишнього 

світу, занурення в глибини власного несвідомого, що говорить з людиною 

смутними образами. Головний критерій того, що все йде правильно, - 

задоволення, яке той, хто малює, відчуває від процесу. Тут немає завдання 

намалювати щось гарне, не використовуються техніки та прийоми. 

Найчастіше малюнок створюється без пензлів і олівців, просто пальцями, 

зануреними в рідку фарбу. Інтуїтивне малювання дозволяє вийти за межі - 

хоча б за межі листа (розгонисто покриваючи фарбою і лист, і підкладку), і 

усвідомити всю їхню умовність. Навряд чи його метою є навчання техніці, 

композиції і поєднанню кольорів. Акцент ставиться на самовираженні, 

спонтанності, природності, увазі до потреб. Спонтанність - це про дитинство, 

про свободу від чужих оцінок і вираження себе всіма доступними способами. 

Якщо внутрішнє дитя дорослої людини замкнено в клітці з «не можна», 

«непристойно», «соромно», «страшно», її життя, безумовно, знаходиться під 

суворим контролем. Але воно прісне і знерухомлене, бо саме внутрішнє дитя 

- це джерело радості, сил, руху.  

Плейбек-театр. На нашу думку, найкращим простором задля взаємодії 

із спонтанністю впритул є театр, а саме імпровізаційний театр та всі процеси, 

які відбуваються в ньому: репетиції, відпрацювання технік та прийомів, 

групові процеси у трупі, виступи і таке інше. В цьому театрі актори 

розігрують на сцені історію, яку їм тільки що розповів глядач. Тут немає 
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репетицій і читань п'єс, немає режисера. Кожна імпровізація виповнюється 

всього один раз в присутності автора-оповідача. У нашому дисертаційному 

дослідженні ми використали елементи та засоби Плейбек-театру для кращого 

розуміння умов прояву та формування спонтанності особистості. 

 

1.2. Зв’язок спонтанності із іншими особистісними 

властивостями 

Говорячи про спонтанність особистості, неможливо не згадати про 

особистісну свободу. Ця філософсько-психологічна категорія є актуальною 

серед науковців та виступає пріоритетом у суспільстві сьогодення. Питання 

свободи особистості турбує людей протягом вже багатьох сторіч, однак саме 

в цей час розмови, міркування, теорій та концепції стосовно особистісної 

свободи лунають з різних сфер все частіше. Проте кульмінаційного моменту 

у дослідженнях цього конструкту ще треба дочекатись, адже він широко 

представлений у багатьох філософсько-психологічних працях відомих 

вчених на теоретичному рівні, однак має невелику кількість емпіричних 

даних, що ускладнює подальше дослідження питання особистісної свободи, 

зокрема в контексті зв’язку із спонтанністю особистості. Проте ми вважаємо 

за необхідне більш детально зупинитися на визначеннях особистісної 

свободи, адже серед багатьох з них зустрічається згадка щодо спонтанності 

особистості.  

Багато філософів та психологів, таких як:  М. Бердяєв, О. Бодальов,     

Д. Леонтьєв, С. Рубінштейн, В. Шинкарук, Р. Мей, А. Ленгле, Ж.-П. Сартр,  

Е. Фромм, М. Хайдеггер, В. Франкл, І. Ялом,  К. Ясперс та ін. - приділяли 

увагу теоретичному обґрунтуванню проблематики особистісної свободи та 

тим чи іншим чином торкались питань спонтанності особистості.  

За Д.О. Леонтьєвим [107], особистісна свобода – це усвідомлена 

активність, яка повністю контролюється самим суб’єктом.  Нестача свободи 

може бути пов’язана із відсутністю розуміння відносно тих сил, які 
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впливають на людину, із відсутністю чітких ціннісних орієнтирів та з 

невпевненістю та відсутністю рішучості, нездатністю втручатися у перебіг 

власного життя. В основі розвитку індивідуальної свободи знаходяться 

особистісні вибори. Д.О. Леонтьєв бачить свободу людини як свободу від 

причинних залежностей, свобода від сьогодення і минулого, можливість 

знаходити спонукальні сили для своєї поведінки в майбутньому, якого немає 

y тварини, але і не у кожної людини воно є. Та при цьому людська свобода є 

не свобода від цих зв’язків та залежностей, а здатність їх долати: вона не 

скасовує їхню дію, але використовує їх для досягнення необхідного 

результату. Прийняття рішень зрілою особистістю - це завжди вільний 

особистісний вибір серед кількох альтернатив, який, незалежно від його 

результату, збагачує особистість, дозволяє будувати альтернативні моделі 

майбутнього і тим самим вибирати і створювати майбутнє, а не просто 

прогнозувати його. Ця думка Д.О. Леонтьєва вказує на відповідальність як 

властивість особистості. Ще однією характеристикою свободи як активності 

є те, що вона контролюється та може бути припинена, направлена в іншому 

напрямку чи змінена в будь-який момент, що вказує на властивість 

саморегуляції. 

Е. Фромм вважає [174], що людина може бути вільною - але не 

самотньою, критичною - але не засмученою сумнівом, незалежною - але 

нерозривно пов'язаною із іншими людьми. Цю свободу людина може 

придбати, реалізуючи свою особистість, будучи самою собою. Реалізація 

свого «я» досягається не лише зусиллями мислення, а й шляхом активного 

прояву всіх його емоційних можливостей. Тобто позитивна свобода полягає в 

спонтанній активності всієї цілісної особистості людини. Основне 

протиріччя, властиве свободі, - народження індивідуальності і біль 

самотності - вирішується спонтанністю всього життя людини.  

Розглянемо визначення свободи, які вказують на її зв’язок із іншими 

поняттями нашого дослідження. Відповідно до Р. Мея [125], свобода – це 

можливість вибору, що вказує на локус контролю. За В. Франклом [172], 
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свобода пов'язана з самосвідомістю, гнучкістю, відкритістю, готовністю до 

змін. Людина вільна знайти і реалізувати сенс свого життя, навіть якщо її 

свобода помітно обмежена об'єктивними причинами. Людина не вільна від 

зовнішніх і внутрішніх обставин, проте вони не обумовлюють її повністю, 

що може вказувати на автономність особистості. 

Як було зазначено вище, Є. Гротовський  вбачав, що без творчого 

процесу неможливо відчути особистісну свободу. Тільки звільняючи свої 

творчі поривання людина може наблизитися до своєї свободи, адже нема 

творчості там, де нема свободи, що вказує на зв’язок особистісної свободи із 

творчістю та пояснює, чому нами були обрані саме ці властивості 

особистості для дослідження їхнього зв’язку із спонтанністю особистості. 

Спираючись на велику кількість теоретичних міркувань стосовно 

категорії особистісної свободи, ми будемо вважати у нашому дослідженні, 

що зв’язок спонтанності та особистісної свободи існує a priori. Тому нами 

було вирішено досліджувати характер зв’язків між спонтанністю та іншими 

властивостями особистості, які мають відношення до особистісної свободи та 

можуть виступати її детермінантами.  

Отже, розглянемо більш детально зв’язок кожної окремої властивості 

особистості із спонтанністю.  

Спонтанність та локус контролю. Д.О. Леонтьєв вказує [106], що під 

час онтогенетичного розвитку настає момент у житті людини (у підлітковому 

віці), коли відбувається інтеграція свободи як форми активності та 

відповідальності як форми регуляції у єдиний механізм автономної 

самодетермінації зрілої особистості. Відповідальність виступає як 

передумова внутрішньої свободи, оскільки лише усвідомлюючи можливість 

активної зміни ситуації, людина може зробити спробу такої зміни. Однак 

вірно і зворотне: лише в ході активності, спрямованої назовні, людина може 

прийти до усвідомлення своєї здатності впливати на події. У своїй розвинутій 

формі свобода і відповідальність нероздільні, виступають як єдиний механізм 

саморегулюючої довільної осмисленої активності, що властива зрілій 
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особистості на відміну від незрілої. Разом з тим шляхи і механізми 

становлення свободи і відповідальності різні. Шлях становлення свободи - це 

набуття права на активність і ціннісних орієнтирів особистісного вибору. 

Шлях становлення відповідальності - це перехід регуляції активності ззовні 

всередину.  На ранніх стадіях розвитку можливе протиріччя між спонтанною 

активністю і її регуляцією як різновид протиріччя між зовнішнім і 

внутрішнім. Протиріччя між свободою і відповідальністю в їх розвинених 

зрілих формах неможливо. Ми погоджуємося та приймаємо думку Д.О. 

Леонтьєва стосовно того, що свобода та відповідальність невіддільні один від 

одного, однак ми вважаємо, що свобода та відповідальність не є 

рівноправними елементами у структурі особистості: відповідальність може 

проявлятись як властивість особистості, яка не досягла своєї свободи, однак 

особистісна свобода неможлива без здатності людини нести відповідальність 

за себе, свої дії, вчинки, почуття та життя загалом. Усвідомлення 

відповідальності призводить до усвідомлення особистістю своєї свободи - 

своєї долі, своїх дій або бездіяльності, своїх почуттів і стосунків. 

Усвідомлюючи свою відповідальність, життя людини стає більш насиченим 

її власними переживаннями та емоціями, а, отже, вона стає вільною від чужої 

відповідальності і всього, що з цим пов'язано: від чужих впливів, установок, 

інтроекцій і нав'язаних іншими почуттів.  

С.Л.Рубінштейн під відповідальністю розумів не тільки усвідомлення 

всіх наслідків уже скоєного, але й відповідальність за все втрачене. 

Відповідальність виникає у зв'язку з тим, що кожна дія, що відбувається 

зараз, є незворотною. Тому відповідальність - це здатність людини 

детермінувати події, дії в момент їх здійснення, по ходу їх вчинення [155].  

Л.І.Дементій запропонувала застосувати типологічний підхід для 

дослідження відповідальності, розглядаючи її, як гарантування особистістю 

досягнення результату (а тому - забезпечення способу його досягнення) 

власними зусиллями при заданому рівні складності і обмеженому часі з 
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урахуванням можливих несподіванок, труднощів, тобто оволодіння 

цілісністю ситуації і побудова оригінального контуру діяльності [97].  

Ні "відповідальність", ні "свобода" окремо не вивчались, за даними І. 

Ялома, тому не так просто знайти в наукових дослідженнях свідоцтва того, 

яким саме чином співвідносяться поняття відповідальності та спонтанності.  

Термін "відповідальність" відсутній у формальних нозологічних категоріях, 

так само, як концепції уникнення або прийняття відповідальності - в 

дослідженнях психотерапевтичного процесу, зазначає автор. Тому було 

необхідно знайти гідний відповідний конструкт-синонім на заміну поняття 

відповідальності. Самий релевантний конструкт - це локус контролю [188].  

Локус контролю - якість, що характеризує схильність людини 

приписувати відповідальність за результати своєї діяльності зовнішнім 

факторам (екстернальний локус контролю) або власним здібностям і 

зусиллям (інтернальний локус контролю).  

Зовнішній локус контролю може розглядатися як дефіцит прийняття 

відповідальності. Якщо уникнення відповідальності "погано" для психічного 

здоров'я, тоді слід очікувати, що зовнішній локус контролю позитивно 

корелює з аномальним психічним функціонуванням. Результати деяких 

досліджень демонструють, що у екстерналів в порівнянні з інтерналами 

присутнє більше відчуття неадекватності, більше розладів настрою; більше 

напруженості, тривожності, ворожості і розгубленості; вони меншого 

досягають, менш політично активні і більш схильні до навіювань; вони 

володіють менш розвиненою уявою, більш фрустровані і відчувають більше 

побоювань [188].  

Для ілюстрації наявності зв’язку спонтанності та локусу контролю, 

наведемо декілька прикладів досліджень, де був виявлений цей зв’язок. 

 А. Маслоу проводив біографічні дослідження літніх людей з високими 

успіхами в обраній ними сфері – А. Ейнштейна, Г. Торо, Т. Джефферсона,   

А. Лінкольна, Ф. Рузвельта, У. Джеймса, В. Вітмена та ін. [12]. Вивчав 

особливості особистості «прекрасних, здорових, сильних, творчих, 
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доброчесних, проникливих людей». Це люди з високим рівнем 

самоактуалізації. Їм притаманні такі риси як орієнтація більшою мірою на 

сьогодення, внутрішній локус контролю, висока значимість цінностей росту і 

духовних цінностей, спонтанність, терпимість, автономія і незалежність від 

оточення, почуття спільності з людством в цілому, сильна ділова 

спрямованість, оптимізм, стійкі внутрішні моральні норми, демократичність 

у стосунках, наявність інтимного середовища, що включає небагатьох 

близьких людей, креативність, критичність по відношенню до своєї культури 

(нерідко опиняються в ізоляції у культурному середовищі, яке не 

приймають), високе самоприйняття і прийняття інших. З цього дослідження 

можна зробити припущення, що розвиток однієї з описаних характеристик, 

зокрема спонтанності чи локусу контролю, може призвести до розвитку й 

інших досліджуваних характеристик, що в результаті призведе до досягнення 

цими особами високих успіхів у певній галузі. 

Досліджуючи структурні компоненти самоактуалізації як складової 

самосвідомості особистості майбутнього психолога, О.В. Самаль встановила, 

що у структуру готовності суб'єкта до особистісного самовизначення в якості 

системотвірних компонентів входять такі індивідуально-типологічні якості, 

як автономність, інтернальність, спонтанність і інтегральні здібності, які 

включають здатність до цілепокладання, самокорекції і синергії [159]. 

У дослідженні, що було проведено О.І. Мухригіною зі студентами, які 

прагнуть до отримання професії психолога, було виявлено відсутність 

особистостей, які повністю самоактуалізуються. Студенти-випускники в 

порівнянні з першим курсом більше приймають і розділяють цінність 

самоактуалізації, демонструють гнучку недогматичну поведінку, чуйні до 

почуттів і потреб інших людей, вважають себе гідними любові та поваги, а 

також приймають себе, свої слабкості і недоліки. Однак менша кількість 

випускників вважають людей добрими за своєю природою і здатні до 

спонтанності у вираженні почуттів. Ця якість особистості найбільш страждає 

в процесі отримання психологічної освіти [159]. 
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У дослідженні І.О. Курапової стосовно морально-ціннісної регуляції 

емоційного вигорання в професійній діяльності на прикладі педагогів 

середньої і вищої школи було встановлено, що у педагогів з різним рівнем 

вигорання видно відмінності за шкалами прийняття цінностей 

самоактуалізції і здатності жити сьогоденням: чим вище вигорання, тим 

нижче показники. Та ж тенденція спостерігається і щодо самоповаги, 

інтернальності, спонтанності та прийняття агресії. Авторами був складений 

психологічний портрет педагога, найменше схильного до появи емоційного 

вигорання: він володіє високою самоповагою, прийняттям себе, здатністю 

вибудовувати близькі відносини, але не відрізняється надмірною чутливістю 

до потреб оточуючих. Інтернал, живе за принципом «тут і тепер», 

спонтанний в прояві своїх почуттів, орієнтується на ідеали духовної 

активності: самовладання, безстрашність, довготерпіння. Особистість має 

імунітет до духовної кризи, приймає цінності самоактуалізації, орієнтується 

на цінності доброти, традиції. Можливе прагнення до безпеки і 

універсалізму, але при обов'язковій вираженості спонтанності, 

інтернальності, здатності жити сьогоденням, бачити в людях хороше, 

відсутності духовної кризи та низької чутливості [99].  

В результаті дослідження способів регуляції емоцій та їхнього зв'язку з 

особистісними властивостями, було встановлено, що особи, схильні до 

адиктивної поведінки, характеризуються тим, що вони не спонтанні (не 

впевнені в собі, не природні), маніпулюють (приховано використовують іншу 

людину для досягнення власних цілей), екстернальні (низький рівень 

внутрішнього контролю), використовують захисні механізми (заміщення, 

заперечення, регресію), схильні до алекситимії (не здатні відкрито 

висловлювати свої емоції). Особи, схильні до соматичних захворювань, 

виявляють алекситимію, використовують захисні механізми (регресію), не 

задоволені життям, у них високий рівень стресу. Маніпулятори схильні до 

адиктивної поведінки, до використання захисних механізмів (заперечення і 

заміщення), не спонтанні, є екстерналами. Інтернали не схильні до 
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адиктивної поведінки, з низьким рівнем стресу, вміють висловлювати свої 

почуття, не використовують захисні механізми, задоволені життям, не 

схильні до маніпулювання, автономні, спонтанні (впевнені в собі, природні, 

відкрито висловлюють свої почуття і бажання). Щоб подолати 

психосоматичні захворювання і схильність до адикцій, зробити своє життя 

більш задовільним, автори дослідження рекомендують відмовитися від 

маніпулювання та емоційного придушення і розвивати інтернальність, 

самоактуалізацію (зокрема, автономність і спонтанність) і емоційну 

трансформацію як спосіб регуляції емоцій [166, с. 12-13].  

Отже, з огляду на перераховані результати досліджень стає зрозумілим, 

що зв’язок локусу контролю та спонтанності проявляється в багатьох 

випадках та доволі у різних сферах. І цей зв’язок у всіх описаних вище 

дослідженнях вказує на прямо пропорційний вплив однієї властивості на 

іншу: внутрішній або інтернальний локус контролю позитивно корелює зі 

спонтанністю. Однак нами не було знайдено жодного дослідження, 

присвяченого вивченню особливостей механізму зв’язку між локусом 

контролю та спонтанністю, що є важливим моментом для нашого 

дослідження, враховуючи необхідність розробки формувальної програми 

розвитку спонтанності особистості. 

В нашому дослідженні був проведений крос-культурний аналіз 

показників спонтанності та локусу контролю, що висуває перед нами вимогу 

навести приклади крос-культурних досліджень локусу контролю. 

У дослідженнях було виявлено, що тип локусу контролю пов'язаний з 

рівнем економічного розвитку суспільства: у розвинених країнах люди більш 

інтернальні, ніж у країнах, що розвиваються. Крім рівня економічного 

розвитку, локус контролю детермінується також типом культури - 

індивідуалістичної або колективістської. Так, у країнах Заходу люди в 

середньому більш інтернальні, ніж у не менш економічно розвинених країнах 

Сходу [90].  
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Українські психологи А. Донченко та Ю. Романенко здійснили 

дослідження, в якому виділили наступні детермінанти формування 

українського менталітету. Насамперед, геокліматичні особливості України - 

м'який збалансований клімат, родюча земля, багаті природні надра, водні та 

лісові ресурси. Дане «природне благополуччя» України є гарною 

передумовою для формування стабільної психоструктури, яка не обтяжена 

постійною боротьбою за виживання. Комфортні геокліматичні умови 

призвели до формування ряду як позитивних (неприйняття авторитарних і 

деспотичних форм правління, волелюбність, спонтанність), так і негативних 

складових національної ментальності - зокрема, індивідуалізму (але 

український індивідуалізм, підкреслюють автори, не є стратегією боротьби 

по подоланню перешкод, це індивідуалізм неактивний, предметний, а 

сенсуалістічно-споглядальний, індивідуалізм розмежування інтересів і 

самоізоляції, що призводить до таких наслідків, як сильна емоційність і 

сугестивність). Другим важливим фактором, що накладає відбиток на 

особливості національного характеру та ментальності, є геополітичний 

фактор, а саме, розташування України між Сходом і Заходом, постійні 

міграційні процеси, які призвели до формування маргінальної 

психокультури, що проявляється в деякому зниженні рівня інтегрованості 

нації, національної солідарності та єдиних загальнодержавних інтересів, 

мотиваційної амбівалентності. В цілому ж, дані дослідники виділяють такі 

основні особливості українського менталітету, пов'язані з візантійським 

впливом в українській історії: індивідуалізм, екзекутивність (проявляється в 

афективності, конформізмі, апатичності, наївності, потребі в сильному і 

вольовому союзникові), інтернальність, виражена емоційно-естетична 

детермінанта, толерантність [90]. 

Спонтанність та автономність. З точки зору Е. Л. Сирцової, 

автономність особистості розуміється як «певна соціально-психологічна 

якість людини, що дозволяє їй діяти незалежно від внутрішніх і зовнішніх 

установок, демонструючи здатність до самостійності» [170, с 91]. 
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Автономність особистості займає одне з головних місць в роботах       

Д. О. Леонтьєва. Вона визначається ним як «орієнтація на власний закон 

розвитку» [108]. Вчений запропонував виділити 4 значення поняття 

автономності особистості: а) як відділення людини від навколишнього 

контексту (емансипація);  б) як риса особистості;  в) базова потреба, рушійна 

сила, що виявляється на всіх стадіях розвитку; г) «своезаконие» (власні 

життєві принципи, система цінностей). 

О. Е. Дергачова наводить ряд прикладів наукових робіт, де 

досліджуються різні аспекти автономності особистості [61]: 

 - як показник психічного здоров'я, особливо це чітко простежується у 

роботах з психотерапії (Р. Кохн); 

 - як прояв відповідальності по відношенню до себе і оточуючих 

(Ісааксон, Блюм); 

 - як стиль взаємодії людини із соціумом (С. Хартер); 

 - як співвідношення людської індивідуальності з навколишнім світом 

(Й. Габанска). 

Таким чином, автономність дозволяє людині ефективно 

самореалізуватися, адаптуватися до змін суспільства, зберігаючи при цьому 

свою незалежність та психологічне здоров'я. 

Автономність особистості - це вихід зі сценарію, це свобода від 

несвідомого плану життя, за автором трансактного аналізу Е. Берном. 

Автономність передбачає відновлення 3-х якостей вільної особистості: 

усвідомлення, спонтанності і інтимності [26]. Спонтанність в цьому 

контексті - це здатність вибирати з усього можливого різноманіття і 

діапазону почуттів, думок і поведінки. Як людина, що усвідомлює, відчуває 

світ, так само і спонтанна людина реагує на нього: прямо і відкрито, 

сприймаючи окремі частини реальності і не спотворюючи їх на догоду 

Батьківським розпорядженням і визначенням.  

Спонтанність передбачає, що людина може вільно реагувати з будь-

якого его-стану особистості. При цьому вона може думати, відчувати і вести 
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себе як доросла людина, використовуючи его-стан Дорослий. При бажанні 

вона може увійти в свою Дитину і знову відродити в собі ті творчі здібності, 

ту інтуїцію і інтенсивність почуттів, якими вона володіла в дитинстві.  

Головне, що спонтанна людина буде вільна у своєму виборі, у тому, як 

реагувати на конкретну ситуацію, і не буде слідувати застарілим 

Батьківським правилам.  

Розум, за І. Кантом, має такі властивості: актуальність, автономність, 

спонтанність. «... Розум ... є здатність самостійно виробляти уявлення, тобто 

спонтанність пізнання» [79, с. 367]. Але і актуальна спонтанність і 

автономність розуму впливає на процес згортання в константну реальність 

емпіричної апперцепції. І. Кант в «Критиці чистого розуму» виділяє шість 

характеристик уяви: апріорність, трансцендентальність, спонтанність, 

синтетичність, асоціативність і продуктівность. Природно, всі вони 

відносяться і до творчої уяви, причому попарно до кожного рівня [79]. 

Спонтанність і синтетичність властиві константній реальності - 

творчому буттю. Спонтанність - це субстанціальна самостійність і природна 

самодіяльність творчого суб'єкта. Синтетичність - це єднання різноманітного 

досвіду і тимчасового продовження буття в творчому прирості власної 

самості. 

Спонтанність та саморегуляція. Говорячи про саморегуляцію, в 

нашому дослідженні ми також будемо використовувати термін самоконтроль 

як певний синонім саморегуляції, усвідомлюючи при цьому, що між цими 

двома поняттями існує відмінність. Таке синонімічне використання понять 

саморегуляції та самоконтролю пояснюється тим, що для нас більш 

важливим виступає встановлення характеру зв’язків між цими властивостями 

особистості із спонтанністю, ніж дослідження методологічної природи цих 

двох понять. 

Однією версією «вузького розуміння» саморегуляції виступає 

поширена на заході інтерпретація поняття, згідно з якою, саморегуляція є 

поведінкова стратегія, що заснована на способі поведінки, яка не передбачає 
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вольового зусилля і є неусвідомлюваною, на відміну від самоконтролю, що 

має в своїй основі вольове зусилля. У сучасній зарубіжній психології          

(Ю. Куль, П. Каролі, Ж. М. Д’єфендорф та ін.) під саморегуляцією 

розуміються «... процеси, що дозволяють суб'єкту управляти власною 

поведінкою в умовах, що змінюються» [182, с.136]. Саморегуляція включає 

управління думками, емоціями, поведінкою, увагою. Процес саморегуляції 

виникає, коли на шляху до досягнення поставленої мети виникають зовнішні 

або внутрішні перешкоди. З точки зору Ю. Куля, саморегуляція входить в 

структуру вольової регуляції - системи, що функціонує на двох рівнях: 

саморегуляція і самоконтроль [182, с. 139].  

Розрізнення понять саморегуляції та самоконтролю є принциповим для 

багатьох представників цього напряму: саме самоконтроль покладається 

усвідомленим, у порівнянні з саморегуляцією, що не усвідомлюється, або 

усвідомлюється частково [182]. В той час як Б.В. Зейгарник розглядає 

саморегуляцію як свідомий процес, який спрямований на управління своєю 

поведінкою [70].  

Б.В. Зейгарник виділяється два рівні саморегуляції: операціонально-

технічний, пов'язаний зі свідомою організацією дії за допомогою засобів 

оптимізації та мотиваційний, на якому організовується загальна 

спрямованість діяльності за допомогою управління мотиваційно-потребовою 

сферою. В рамках мотиваційного рівня саморегуляції можна виділити дві її 

форми: саморегуляція як вольова поведінка, що протікає в умовах 

мотиваційного конфлікту, і саморегуляція, спрямована на гармонізацію 

мотиваційної сфери, усунення внутрішніх конфліктів і протиріч на основі 

свідомої перебудови і породження нових смислів [70]. Друга форма 

саморегуляції ефективна в критичних ситуаціях, коли досягнення цілей та 

здійснення життєво важливих для особистості цілей і мотивів в силу 

об'єктивних причин стає неможливим, і є складовою діяльності переживання. 

Процес переживання - особлива внутрішня діяльність з сенсонародження,  

яка актуалізується в критичних ситуаціях [122]. В цьому контексті мова йде 
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про здатність до рефлексії. Завдяки рефлексії можливо подивитися на себе 

«зі сторони», змінити ставлення до чого-небудь, перебудувати свій 

внутрішній світ, пристосуватися до мінливої дійсності. На відміну від 

неусвідомлюваних форм саморегуляції (психологічних захистів), рефлексія є 

способом саморозвитку особистості.  

Отже, саморегуляція є системний процес, що забезпечує адекватну 

умовам мінливість, пластичність життєдіяльності суб'єкта на будь-якому її 

рівні, що вказує на зв’язок саморегуляції із спонтанністю.  

Система цінностей людини, що актуалізується,  за А. Маслоу, 

представлена головним чином "цінностями унікальними і самобутніми для 

даної людини, цінностями, які безпосередньо відображають її характер".  А. 

Маслоу називає ці цінності буттєвими, відносячи до них, крім усього іншого, 

категорію життєвості (процесуальність,  не-омертвіння, спонтанність, 

саморегуляція, повноцінне функціонування) [112]. 

Нерідко зустрічається думка, що зайвий самоконтроль пригнічує 

спонтанність, позбавляє людину внутрішньої свободи і радості життя. 

Очевидно, це результат непорозуміння. Контролю не може бути занадто 

багато, важливо тільки, щоб контроль був правильним [139, c. 21]. Якщо 

людина під час самоконтролю себе тільки пригнічує та лає, у неї 

неправильний самоконтроль. А якщо людина уважно контролює, щоб під час 

роботи не напружуватися, працювати на позитиві, вчасно відпочивати і за 

важку справу братися з розумом, забезпечуючи успішний початок і 

святкуючи всі значущі успіхи, такий контроль корисний завжди і зайвим не 

буде.  

Цікавими є результати, отримані психологом Меган Оутені та білогом 

Кен Ченг з Університету Маккуорі в Австралії, які недавно закінчили 

тестування нового лікування, що підвищує самоконтроль [139, с. 22.]. У 

дослідженні прийняли участь шість чоловіків і 18 жінок віком від 18 до 50 

років. Лікування було не фармакологічним, а будувалися на основі фізичних 

вправ. Учасникам, які раніше не займалися спортом регулярно, подарували 
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членство в тренажерному залі і порадили ним скористатися. У перший місяць 

вони займалися приблизно раз на сім днів, але до кінця другого місяця 

відвідували зал уже тричі на тиждень.  Дослідники не просили їх про інші 

зміни, і все ж завдяки спортивним тренуванням люди нібито відкрили в собі 

нове джерело сили і стали краще володіти собою в усіх сферах життя.  Через 

два місяці лікування вони краще зосереджувалися і менше відволікалися. 

Досліджувані менше курили, знизили споживання спиртного і кофеїну, хоча 

це не було вимогою дослідження. Вони їли менше шкідливої їжі і більше 

здорової. Менше часу витрачали на телевізор і більше - на навчання. 

Економили гроші і менше витрачали на спонтанні покупки. Відчули 

контроль над своїми емоціями. Рідше відкладали справи на потім і менше 

спізнювалися на зустрічі. Це дослідження опосередковано доводить 

доречність та вірність думок О. Лоуена та Є. Гротовського стосовно значення 

самоконтролю/саморегуляції/дисципліни/організованості у житті людини, 

зокрема в контексті розвитку спонтанності.  

Може здатися дивним, але спонтанність і самоконтроль, якщо не 

звертати увагу на уявне протиріччя, є гранями природної рухливості. 

Самоконтроль, по суті, це самовладання, атрибут людини, яка перебуває в 

зіткненні зі своїми почуттями і управляє своїми рухами. Самоконтроль для 

неї - це вільний вибір самовираження, оскільки її рухливість не обмежена і не 

пов'язана хронічними м'язовими напругами. Цим вона і відрізняється від 

контрольованого індивіда, компульсивної особистості, чия поведінка 

диктується напруженнями, і від імпульсивного індивіда, чия поведінка являє 

собою реакцію на його напруги. Граціозна людина - це людина, чиє тіло 

звільнено від хронічної напруги. Її рухи граціозні, тому що вони спонтанні, і 

при цьому вони повністю скоординовані і ефективні. Оскільки істотним 

елементом грації є спонтанність, істинної грації неможливо досягти 

практикою [206].  

Самоконтроль - це здатність бути стриманим. Однак бути живим - 

значить проявляти спонтанність. Спонтанність почуттів, бажань, думок, дій 
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та іншого. Але не всяка спонтанність є позитивною. Спонтанність ракової 

клітини, неакуратність, порушення меж, нездатність виконати власні 

рішення, нестійкість почуттів і т. д. – все це створює шкоду, а не користь. 

Спонтанність повинна бути вірним чином каналізована. Самоконтроль - це 

досить складний комплекс здібностей. Особливо складно в ньому те, що для 

дійсного самоконтролю необхідно одночасно піклуватися щодо багатьох 

сторін життя, таких як сенс, цілі, цінності, обставини, орієнтуватися в часі 

життя, щодо минулого, сьогодення і майбутнього.  

Організованість - це важлива та необхідна якість особистості. Коли в 

житті людини немає порядку і плану, коли вона не вміє звірятися з 

розкладом, це вказує на серйозні недоліки в особистому розвитку, які будуть 

зводити нанівець перспективи її успіху [39]. Талановитий, але не 

дисциплінований індивідуум може «народити» цілу сотню ідей - але всі ці 

ідеї помруть, не дійшовши до логічного завершення. Без дисципліни, людина 

не отримує всієї користі від своїх ідей і здібностей. Отже, організованість 

необхідна - але надмірна організованість, яка охоплює всі сфери нашого 

життя і не дає простору для змін і імпровізацій, здатна погасити дух 

творчості.  

Спонтанність та творчість. Творчість - це процес вираження емоцій, 

почуттів і переживань особистості, в результаті якого виникають нові 

художні образи, продуктивна форма активності й самостійності людини [8]. 

ЇЇ результатом є наукові відкриття, винаходи, створення нових музичних, 

художніх творів, рішення нових завдань у праці лікаря, учителя, художника, 

інженера та ін. У психологічній літературі зустрічаються у відомій мірі різні 

трактування творчості. Л.С. Виготський [44] розглядав творчість як 

створення нового та стверджував, що будь-яка діяльність людини, 

результатом якої є не відтворення вражень або дій, які вже були в її досвіді, а 

створення нових образів або дій, і є творчістю. Саме творча діяльність 

людини робить її істотою, що звернена до майбутнього, творить його й 

видозмінює своє теперішнє. С.Л. Рубінштейн [155] визначав творчість як 
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діяльність, що створює щось нове, оригінальне, що потім входить в історію 

розвитку не тільки самого творця, але й науки, мистецтва й т.д. А. Маслоу 

[112] вважає, що справжня творчість, креативність проявляються в людини й 

у повсякденному реальному житті, щоденному виборі життєвих ситуацій, у 

різних формах самовираження. Для особистості, що прагне до творчості, на 

думку Я.О. Пономарьова [8], характерна оригінальність, ініціативність, 

висока самоорганізація, величезна працездатність. Творча особистість 

знаходить задоволення не стільки в досягненні мети праці, скільки в самому 

його процесі. Для Я.О. Пономарьова [8] визначальним у творчості є розвиток, 

виникнення нових структур, нового знання, нових способів діяльності. Б.Г. 

Ананьєв [5] серед властивостей творчої особистості виділяв глибину та 

гостроту думки, незвичайність постановки питання і його рішень, 

інтелектуальну ініціативу. Загальним для творчих особистостей, як показав 

американський психолог П. Торранс [18], є потреба розвиватися, потреба в 

постійному рості. 

 На думку Я. Морено, спонтанність - це ключ до творчості. "Творчість, 

- пише він, - це спляча красуня, яка для того, щоб прокинутися, потребує 

каталізатора. Таким каталізатором творчості є спонтанність " [120, с. 74]. 

Також надзвичайно важливою є проведена Я. Морено відмінність між 

креативністю та спонтанністю. Креативність полягає в умінні знайти 

адекватний спосіб дії в новій ситуації (практичній і теоретичній), або новий 

спосіб дії в ситуації відомій, стереотипній. Це вміння, природно, передбачає 

культурний розвиток людини, а саме - оволодіння певними формами 

діяльності, прийнятими в її соціальному оточенні. Однак цього не достатньо. 

Навіть якщо індивід освоїв не культурну консерву, а живий творчий спосіб 

діяльності, він повинен перейти від його відтворення до власного 

виробництва - від конгеніальності до геніальності. Для цього йому необхідно 

надати свободу дії, стимулювати його самостійну активність, спонтанність, 

за Я. Морено. Інакше з нього, можливо, і вийде високо оплачуваний 
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професіонал або ерудит (людина-комп'ютер), але творча особистість не вийде 

точно. 

“В історії людства народжувалося безліч Мікеланджело, але лише один 

з них написав великі картини, безліч Бетховенів, але лише один створив 

великі симфонії, безліч Христосів, єдиний з яких став Ісусом з Назарету. Що 

їх об'єднує - так це творчі потенції і творчі ідеї. Що їх роз'єднує - це 

спонтанність, яка в успішних випадках дає людині можливість 

розпорядитися своїми ресурсами, тоді як невдахи, незважаючи на всі свої 

скарби, опиняються в програші. Креативність без спонтанності безжиттєва; її 

сила зростає і згасає пропорційно ступеню спонтанності. Спонтанність без 

креативності порожня і працює в холосту” [120, c. 77]. 

Я. Морено запропонував на початку своєї діяльності метод тренінгу 

спонтанності. Перш за все, неодмінною умовою такого тренінгу є 

безпосередня взаємодія з іншими людьми. Навчальні посібники, комп'ютерні 

програми і т.п. не тільки не сприяють розвитку спонтанності, але, навпаки, 

перешкоджають цьому процесу. Ж. Піаже експериментально довів, що 

функція понятійного мислення формується у дитини в результаті 

інтеріоризації суперечки з іншими дітьми, що мислення - це вміння 

заперечувати самому собі [113]. Точно так само і спонтанність, або здатність 

до нестандартної ситуації, самостійної дії, виникає в індивіда у відповідь на 

активний (спонтанний) опір інших людей, що стоїть на шляху шаблонних дій 

і змушує його, мобілізувавши всі свої ресурси, прокладати обхідні шляхи. 

Речі ж, навіть самі "розумні", на відміну від людей не володіють ні грамом 

спонтанності. Отже, головним допоміжним психологічним знаряддям 

тренінгу спонтанності є взаємодія індивіда з іншими людьми, з їх 

спонтанними реакціями.  

Спонтанність є способом буття творчості, не ізольованим станом, але 

безпосереднім досвідом суб'єктивності. Спонтанність конкретизує творчу 

пристрасть і є першим моментом його практичної реалізації, передумовою 

поезії, волею змінити світ відповідно до вимог радикальної суб'єктивності, за 



47 

 

думкою Р. Ванейгема [39]. Якщо творчість - це найпоширеніша річ у світі, то 

спонтанність, навпаки, здається привілеєм. Нею володіють лише ті, чиє 

тривале протистояння владі наділило їх свідомістю власної індивідуальної 

цінності. Поки сяйво творчості триває, у спонтанності залишається шанс, 

вважає автор. 

Виділяючи ознаки творчого акту, практично всі дослідники 

підкреслювали його несвідомість, спонтанність, неможливість його 

контролю з боку волі і розуму, а також зміну стану свідомості. Потреба у 

творчості виникає навіть тоді, коли вона небажана. При цьому авторська 

активність усуває всяку можливість логічної думки і здатність до сприйняття 

навколишнього. Багато авторів приймають свої образи за реальність. 

Творчий акт супроводжується збудженням і нервовою напруженістю. На 

долю розуму залишається тільки обробка, надання закінченої, соціально 

прийнятної форми продуктам творчості, відкидання зайвого і деталізація. 

Акт творчості завжди нерозривно пов'язаний з рамками свободи, фактично, 

будь-яка створена нами дія, тобто дія, що здобула форму, виникає на межі 

спонтанності і обмежень [57]. 

Спонтанність і толерантність до невизначеності. Зі спонтанністю 

тісно пов'язане таке поняття як «толерантність до невизначеності». 

Особистості, яка комфортно себе відчуває по життю, не заважають ціннісні 

та фактичні конфлікти, так само як і невизначені ситуації. Така людина в 

змозі зберігати свою впевненість у деяких робочих гіпотезах, не звертаючи 

увагу на протиріччя, які зазвичай виникають у будь-яких ситуаціях та 

змушують сумніватися у вірності цих гіпотез. У неї немає маніакального 

прагнення досягати визначеності у всьому [19, с. 33]. 

Б.Г. Ананьєв синонімічно порівнює толерантність з витривалістю по 

відношенню до фрустраторів, відсутністю важких і тривалих страждань при 

їх дії, а в якості факторів, від яких залежить толерантність, виокремлює 

підтримку, моральну допомогу, співучасть і співчуття інших людей, а також 
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солідарність групи. Останнє положення вказує на поширення проблематики 

толерантності не тільки на особистість, а й на соціальні групи [5]. 

Толерантність до невизначеності має культуральну і соціальну 

специфічність, характеризується індивідуальною своєрідністю і різним 

ступенем сприятливості для особистості [86, с. 8]. 

Розуміння важливості випадковості, невизначеності та ризику є 

неодмінною умовою розвитку свободи особистості, становленням ринкових 

інститутів, громадянського суспільства і демократичної політичної системи. 

У перехідні періоди існування суспільства зростає невизначеність, що 

пронизує різні сторони життя. В даний час продовжуються зміни в житті 

українського суспільства - змінюються цінності і людей і суспільства в 

цілому, ламаються стереотипи, зникають старі традиції, а нові ще не 

виникли, утворюються нові світогляди. Зустріч з новими ситуаціями по-

різному позначається на різних шарах суспільства. В основному вона 

викликає більш-менш тривожні реакції. В силу індивідуальних, вікових, 

професійних особливостей одних людей ситуація невизначеності активізує, 

інших вводить в депресивний стан [19, с. 32-35].  

Стрімкість, глибина і непередбачуваність змін призводять до того, що 

глобальною проблемою розвитку особистості стає постійне розширення 

масштабів особистісної зміни, необхідної для успішної адаптації і виживання 

в умовах щомиті мінливого середовища проживання. [92, c. 4].  

Спонтанність і гнучкість у спілкуванні. Мова, як засіб організації 

спілкування невеликої кількості людей, які знаходяться поруч і добре 

знайомі один одному, має низку відмінних рис. Це - розмовна мова, однією з 

характеристик якої є спонтанність і невимушеність. Умови безпосереднього 

спілкування не дозволяють заздалегідь спланувати розмову, співрозмовники 

втручаються в мову один одного, уточнюючи чи змінюючи тему розмови; 

людина, яка говорить, може перебивати сама себе, щось згадуючи, 

повертаючись до вже сказаного. 
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Я. Морено описав три типи прояву спонтанності в людському 

спілкуванні: перенесення, «вчування» (емпатія) і теле. Під перенесенням Я. 

Морено, слідом за З. Фрейдом, розумів перенесення власних почуттів і 

уявлень на партнера по спілкуванню. В результаті партнер постає як об'єкт 

несвідомих уявлень, а власне спілкування не відповідає реальності. 

«Вчування» - це спосіб спілкування, який передбачає здатність на деякий час 

відмовитися від свого бачення партнера, об'єктивно сприймати інформацію 

від нього і перейнятися його емоційним станом. Емпатія являє собою більш 

здоровий, ніж переніс, спосіб взаємодії з людьми, однак і тут партнер по 

спілкуванню залишається пасивним об'єктом сприйняття. Справжня Зустріч 

між двома і більше людьми, зустріч, яка об'єднує «Я» і «Ти» в «Ми», 

можлива тільки в тому випадку, якщо всі партнери є активними суб'єктами 

спілкування. Такий спосіб спілкування Я.Морено назвав теле. Теле - це 

співвіднесені з реальністю сприймання і те відношення до двох (або кількох) 

чоловік, яке з нього випливає. Спілкування, засноване на теле, 

характеризується креативністю. У його основі лежить взаємне прийняття 

ролі. Теле-відносини - це не обов'язково «відносини в любові», як часто їх 

розуміють. Конкуренція, що враховує реальність з супутніми їй ворожими 

почуттями між партнерами, так само може бути заснована на теле. 

Акцентуючи увагу на тому, що Я. Морено називав це проявами спонтанності 

у спілкуванні та пов’язував останній вид із креативністю, стає зрозумілим 

зв’язок спонтанності із гнучкістю у спілкуванні [121, с. 326].  

У нашому дослідженні ми будемо спиратися на визначення 

спонтанності, яке використовується О. Лазукіним для дослідження 

самоактуалізації особистості, де спонтанність - це якість особистості, що 

випливає з впевненості в собі і довіри до навколишнього світу. Здатність до 

спонтанної поведінки фруструється культурними нормами, в природному 

вигляді її можна спостерігати хіба що у маленьких дітей. Спонтанність 

співвідноситься з такими цінностями, як свобода, природність, гра, легкість 

без зусилля. 



50 

 

Отже, з проведеного теоретичного аналізу стає зрозумілим, що багато 

науковців з різноманітних сфер цікавились питанням дослідження 

взаємозв’язків спонтанності із такими особистісними властивостями як локус 

контролю, саморегуляція, автономність, творчість, толерантність до 

невизначеності та гнучкість у спілкуванні.  

 

1.3. Специфіка віку ранньої дорослості у контексті 

формування спонтанності особистості 

 

Зазвичай виділяють три стадії дорослості [94]: 

1) рання дорослість (молодість), 

2) середня дорослість, 

3) пізня дорослість (старіння і старість). 

Межі періодів дорослості не мають чітко окреслених рамок, так 

наприклад, період ранньої дорослості розглядається: від 21 року до 25 років - 

(Д. Бромлей, 1966); 17-25 років (Р. Біррен, 1964); від 20 до 25 років               

(E. Еріксон, 1963); від 20 до 40 років (Г. Крайг., 2006). Таким чином, існують 

помітні розбіжності в поглядах на встановлення меж періодів. А.А. Реан 

зазначає [149], що дана ситуація зумовлена тим, що суб'єктивне самовідчуття 

і об'єктивні показники розквіту сил людини визначаються не стільки 

хронологічним віком, скільки різними факторами: соціоекономічний статус, 

освітній рівень, специфіка професійної діяльності. У зв'язку з цим у своєму 

дослідженні ми будемо спиратися на періодизацію, яка охоплює найширший 

віковий діапазон: 18-40 років. 

Стадія ранньої дорослості (молодості) характеризується отриманням 

виборчого права, повної юридичної та економічної відповідальності, 

включенням в усі види соціального та суспільного життя країни [135]. На цій 

стадії приймаються життєво важливі рішення, продовжується або 

завершується отримання професійної освіти, утворюються сім’ї, 

народжуються діти, освоюються професійні ролі та складається відповідне 
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коло спілкування. Враховуючи усі ці важливі життєві етапи, стає зрозумілою 

доречність дослідження питання розвитку спонтанності особистості у цьому 

віці. 

У молодості закінчується загальний соматичний розвиток, фізичне і 

статеве дозрівання досягає оптимуму, проте триває інтелектуальний 

розвиток. Якщо на початку XX ст. дорослість називали «психічною 

скам'янілістю», то в наступні роки психофізіологічні дослідження вікової 

динаміки уваги, мислення і пам'яті у одних і тих же людей показали, що 

вікова мінливість психофізіологічних характеристик спостерігається на 

всьому діапазоні дорослості аж до 60 років [129]. 

Суть когнітивного розвитку в період дорослості, по К. Шайи [94], 

полягає не в розширенні кола здібностей і не в зміні їх структури, а в 

гнучкому використанні інтелекту. У ранній дорослості людина починає 

застосовувати свої інтелектуальні здібності, щоб зробити кар'єру, обрати і 

вибудувати свій стиль життя. Це період досягнення, в якому людина втілює в 

реальному житті (а не на шкільних прикладах та університетській практиці) 

свої здібності мислити, вирішувати проблеми і приймати рішення. Для того, 

щоб цей період досягнення був якомога більш ефективним та успішним, 

людині необхідно володіти вмінням вільно, швидко та легко діяти в нових 

обставинах чи новим способом, що можливо за умови розвитку спонтанності 

особистості. 

Розвиток інтелекту в молодості тісно пов'язаний з розвитком творчих 

здібностей, які передбачають не просто засвоєння інформації, а прояв 

інтелектуальної ініціативи і створення чогось нового, уміння подолати 

повсякденні уявлення і вийти за рамки строгого логічного слідування і 

висновків, звертаючись до незвичайних зв'язків та аналогій. Це вказує на 

доречність використання засобів розвитку творчих здібностей не лише в 

контексті розвитку спонтанності, а й задля всебічного, зокрема 

інтелектуального розвитку особистості. Відзначається тенденція до 

зростання оцінок за IQ-тестами протягом дорослості (в період від 20 до 40 
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років). Основними факторами даного зростання є освіта і життєвий досвід 

[94].  

Період ранньої дорослості характеризується завершенням переходу від 

юності до статусу дорослості [62]. Початок дорослого буття внутрішньо 

сприймається як позитивне почуття, зникають сумніви і тимчасовість юності, 

людина зайнята будівництвом свого майбутнього. У цю вікову фазу людина 

застосовує всю інформацію, яку вона придбала про соціальні ролі дорослих, 

до себе. Вона закінчує навчання, долучається до трудової діяльності, 

одружується, народжує дітей, визначає загальний стиль життя і конкретні 

завдання на майбутнє, встановлює коло друзів різного ступеня близькості, 

корегує ціннісні орієнтації відповідно до нового «дорослого» статусу і нових 

життєвих планів. Досвіду дорослого життя ще мало, тому молода людина 

чинить іноді імпульсивно, необдумано, роблячи помилки, приймаючи 

неправильні рішення і роблячи неправильні вибори. Це все природно та 

цілком зрозуміло. Та якщо людина здатна брати відповідальність за ці 

вибори та розуміти наслідки своїх дій, цінність цього етапу в подальшому 

житті не може бути недооціненою [62].  

Головна мета молодості, на думку А.В. Толстих, полягає в реалізації 

можливостей саморозвитку [27]. Згідно моделі розвитку дорослих                  

Р. Хейвігхерста, завданнями ранньої дорослості є: вибір чоловіка (дружини), 

підготовка до подружнього життя, створення сім'ї, виховання дітей, ведення 

домашнього господарства, початок професійної діяльності, прийняття 

цивільної відповідальності, знаходження відповідної соціальної групи [29]. 

Г.С. Абрамова [1] розглядає основні завдання періоду дорослості через 

призму інтимних відносин, де основними завданнями у ранній дорослості є 

створення сім'ї, досягнення інтимності. Дана точка зору підтримується 

екзистенційними психологами та представниками гуманістичного напрямку в 

психології. 

На думку Е. Еріксона[196], головна проблема, що вимагає свого 

вирішення, - це протиріччя між близькістю і ізоляцією. Близькість вимагає 
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встановлення таких тісних стосунків з іншою людиною, які приносять 

взаємне задоволення та можливі лише при досягненні ідентичності, коли не 

виникає ризик втратити себе при єднанні з іншим. Якщо людина на даній 

стадії не здатна встановити глибокі особисті зв'язки, не здатна досягти 

взаємності, то, відчуваючи бар'єр між собою та іншими, буде переживати 

ізоляцію. Згідно з концепцією Е. Еріксона, результатом розвитку в період 

ранньої дорослості особистості, при нормальній лінії розвитку, є досягнення 

близькості: душевна теплота, розуміння, довіра, здатність ділитися з 

оточуючими. 

Перехід від юності до дорослості в більшості випадків 

супроводжується спрощенням, кристалізацією почуття своєї особистої 

ідентичності, молоді люди (від 18 до 29 років) частіше задають собі питання: 

«Хто ж я такий насправді?», ніж люди середнього та похилого віку, за 

думкою І. С. Кона [89]. Дорослі повинні структурувати і переструктурувати 

свою особисту, професійну та родинну ідентичності в міру того, як 

змінюється їх внутрішній і зовнішній світ, вважає Г. Крайг [94]. Молода 

людина засвоює систему «дорослих» ролей різночасно, в різній 

послідовності, тому вона може себе бачити в одних стосунках уже дорослим 

(наприклад, у трудовій діяльності), а в інших (наприклад, у відносинах з 

людьми) ще ні [89]. 

Б. Заззо виявила два типи опису людьми свого переходу від юності до 

дорослості. Для одних дорослість означала розширення свого «Я», 

збагачення сфери діяльності, підвищення рівня самоконтролю і 

відповідальності, тобто самореалізацію та досягнення особистісної зрілості 

та свободи. Інші, навпаки, підкреслювали вимушене пристосування до 

обставин, втрату колишньої розкутості, свободи у вираженні почуттів і т.п., 

тобто дорослість для них не придбання, а втрата [129]. 

Таким чином, самосприйняття своєї дорослості у різних людей різне, 

що, мабуть, залежить від особистісних особливостей. Але тим не менш 

молодість за своєю природою оптимістична: людина вже почала діяти в плані 
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здійснення своїх ідеалів і життєвих цілей, і, хоча вона стикається з 

труднощами на цьому шляху, вони все ж не здаються їй непереборними. 

Хвилини відчаю, сумніви, невпевненість, як правило, короткочасні і 

проходять в бурхливому потоці життя, в процесі освоєння все нових і нових 

можливостей (М.В. Гамезо [48] та ін.). Тому важливою задачею цього етапу є 

змога побачити цю безліч можливостей та обрати серед неї той шлях, який 

буде відповідати істинним прагненням та бажанням особистості, що буде 

можливим за умови досягнення певного рівня розвитку спонтанності 

особистості. 

Рання дорослість розглядається суспільством як «найкращий час», як 

найбільш щасливий вік, що веде до підвищеного очікування цього часу з 

боку підлітків і до високої ретроспективної оцінки у старших вікових груп. 

Саме в інтервалі від 21 до 34 років зафіксовано найменший відсоток осіб, що 

незадоволені життям і вважають себе нещасними. Однак підвищені вимоги 

до молодих дорослих, їхніх досягнень і успіхів сприяють виникненню у них 

переживань стресового характеру, а висока частота значних і значущих подій 

в період ранньої дорослості здатна підсилювати стрес. Дійсно, згідно 

емпіричних спостережень, у осіб даного віку аж ніяк не обов'язково 

виявляється пік задоволеності життям. Вважають, що задоволеність життям 

змінюється протягом самого етапу зрілості. К. Муздибаєв, наприклад, 

встановлює найбільш низьку задоволеність життям у молодих людей до 25 

років, яка далі - від 25 до 30 років - різко підвищується, але в наступній 

зрілості - до 50 років - знову знижується. Людей молодше 25 років, як 

правило, характеризує низька задоволеність, пошук сенсу життя, що 

пов'язано з труднощами дорослішання і входження в самостійне життя. Між 

25 і 30 роками ці труднощі долаються, власне життя здається максимально 

осмисленим і наповненим. З'являється соціальна відповідальність за себе і за 

справу [98]. Автор робить висновок, що відчуття щастя і задоволеності 

життям (її змістом) не збігаються: молоді люди частіше говорять, що вони 

щасливі, але для них менш типова задоволеність життям.  
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Відрізок життя від 29 до 32 років деякі психологи називають 

перехідним. Вперше з'являються внутрішні протиріччя. Молода людина 

озирається на прожиті роки, у неї виникає виразне відчуття, що вона 

попрощалася з юністю. Заглядаючи вперед, вона відчуває, що вступає у фазу, 

коли з'являються зовсім інші життєві завдання. З'являється потреба в 

підведенні проміжних підсумків. Криза молодості або 30 років виражається в 

зміні уявлень про своє життя, іноді втрату інтересу до того, що раніше було в 

ній головним, в деяких випадках навіть у руйнуванні колишнього способу 

життя. Іноді відбувається перегляд власної особистості, що приводить до 

переоцінки цінностей. Це означає, що життєвий задум виявився невірним, що 

може призвести до зміни професії, укладу сімейного життя, до перегляду 

своїх відносин з оточуючими людьми. Але людині, яка вже розуміє, що 

завдяки спонтанності та творчості можливо змінити якщо не ситуацію, то 

хоча б ставлення до неї, набагато легше вийти з цього стану протиріччя та 

незадоволеності. При вдалому виборі прихильність до певної діяльності, 

визначеного укладу життя, цінностей та орієнтацій не обмежує, а навпаки, 

розвиває людину.   

Центральні вікові новоутворення цього періоду - це сімейні відносини і 

почуття професійної компетентності. 

У ранній молодості, як втім і в юності, прагнення до спілкування 

досягає свого максимуму. Молодість відкрита спілкуванню: легко заводяться 

знайомства, утворюються дружні зв'язки, приходить любов, створюються 

сім'ї.   

Успішність життєвого шляху дорослої людини багато в чому залежить 

від сімейних відносин. Найбільш вираженою цінністю в інтервалі дорослості 

виступає сім'я, яка грає роль смисложиттєвої орієнтації, поступаючись своїм 

пріоритетом соціальній темі у 16-20-річних, а також особистій і духовній - 

після 50 років [94]. В цілому люди одружені щасливіше тих, хто не 

одружений, розлучений або самотній у результаті смерті одного з подружжя. 

Люди, що живуть разом, але не є подружжям, щасливіше, ніж самотні люди, 
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разом з тим менш щасливі, ніж одружені. Хоча необхідно відзначити, що 

переваги шлюбу природно залежать і від якості подружніх відносин. А якість 

подружніх відносин залежить від рівня зрілості, на якому знаходиться 

особистість. 

Соціологічні дослідження показують, що люди, які не створили сім'ю 

до 28-30 років, надалі, як правило, цього зробити вже не в змозі [94]. Вони 

звикають жити на самоті, стають занадто вимогливими до іншої людини, у 

них з'являється ригідність звичок, що ускладнює спільне життя. 

До моменту появи першої дитини молода сім'я вирішує ряд завдань. 

Найважливіша з них - адаптація подружжя до умов сімейного життя в цілому 

і до психологічних особливостей одне одного. Процес формування 

внутрішньосімейних і позасімейних відносин, взаємної сексуальної адаптації 

подружжя, вирішення проблеми житла і придбання спільного майна, 

зближення точок зору, ціннісних орієнтацій, уявлень, звичок подружжя та 

інших членів сім'ї на даному етапі протікає досить інтенсивно і напружено 

[185]. Опосередковане відображення складності даного процесу - кількість 

виникаючих в цей період розлучень: майже половина шлюбів розпадається 

саме в перші сім років спільного життя. Стабільний шлюб обумовлюється 

збігом інтересів і духовних цінностей подружжя і контрастністю їх 

особистісних якостей [185]. Існують спостереження, що для вдалого шлюбу 

потрібно, щоб у партнерів були загальні або взаємодоповнюючі інтереси, 

щоб вони не сильно відрізнялися за такими показниками, як фізичне здоров'я, 

зовнішня привабливість, освіта, родинні традиції. Такі аспекти набувають 

особливої важливості з віком, в міру спадання емоційності перших років 

спільного життя. 

Процес соціалізації триває в період ранньої дорослості, а також після 

його завершення; людина засвоює нові соціальні ролі в таких контекстах, як 

робота, самостійне життя на віддалі від батьків, тривалі інтимні стосунки з 

іншою людиною, шлюб і сім'я. Поняття дорослості передбачає, з одного 

боку, адаптацію, звільнення від юнацького максималізму і пристосування до 
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життя, а з іншого - творчу активність, самореалізацію. У ранній дорослості 

людина може лише вступити на шлях самоактуалізації; подорож до неї буде 

тривати все життя, і цієї мети людина ніколи повністю не зможе досягти 

[135].  

До кінця періоду молодості приходить відчуття стійкості свого 

ставлення до світу, свого соціального і професійного Я. Відбувається 

включення в усі види соціальної активності та оволодіння різними 

соціальними ролями.  

Однак перебуваючи хронологічно у віці дорослості, це ще не означає, 

що людина є зрілою. Слід розрізняти поняття «дорослість» і «зрілість». 

Зрілість - це найбільш соціально активний і продуктивний період 

життєдіяльності; це період дорослості, коли людина прагне до досягнення 

найвищого рівня розвитку інтелекту й особистості [64].  

Виявляючи вміння одночасно і перебувати в потоці життя, і бути поза 

ним, не ув'язати у власних переживаннях, а, зрозумівши їх причини, 

опинятися над ними, зріла особистість демонструє в кожній ситуації, яка 

виникає на її життєвому шляху, здатність знаходити оптимальне рішення і 

вміння його здійснювати. Отже, зрілість особистості пов’язана із її 

усвідомленням своєї спонтанності і що до неї призводить та як її досягти. 

Через те, що важко, якщо взагалі можливо, точно позначити стадії 

розвитку дорослої людини виключно на основі віку, дослідники ввели 

поняття вікових годин (вікового годинника) [94]. Віковий годинник є 

формою внутрішнього графіка; він дозволяє нам дізнатися, чи рухаємося ми 

по життєвому шляху з випередженням або відставанням. Наприклад, 35-

річного студента коледжу можна розглядати як відсталого;  а той, хто 

розмірковує про вихід на пенсію у віці 35-річної людини, можна назвати як 

такого, що набагато випередив своїх однолітків. Вікові годинники дають нам 

знання того, коли можуть відбутися певні події в нашому житті відповідно до 

існуючих в культурі норм. Якщо ці події відбуваються раніше чи пізніше, ніж 

очікувалося, ми можемо відчувати страждання і меншу підтримку від 
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однолітків, ніж у тому випадку, коли ми «рухаємося за графіком». Іншими 

словами, нам властиві внутрішні очікування, відчуття напруги і тиску, 

пов'язані з різними періодами життя, які ми відносимо до себе та інших. 

Хоча ідея вікового годинника дає нам можливість припустити час 

настання певних подій, в наші дні відбуваються великі зміни. Багато людей 

повертаються до навчання в 30-40 років або навіть пізніше. У дослідженні 

змін у галузі культури США в останні десятиліття Берніс і Дейл Ньюгартен 

[94] говорять про те, що сталося «розмивання традиційних життєвих 

періодів», яке призвело до більшої гнучкості вікових годин в наш час у 

порівнянні з минулим. «Нетрадиційні» студенти повертаються до навчання у 

віці 35-45 років або пізніше; багато пар відкладають народження першої 

дитини до середини або кінця третього десятка життя; шлюби, розлучення і 

повторні їх реєстрації зустрічаються протягом усього життя, а не тільки в 

період ранньої дорослості. 

Проведений аналіз теоретичних підходів до проблеми періоду ранньої 

дорослості дозволяє резюмувати, що розвиток спонтанності через творчі 

здібності протягом цього вікого періоду є важливим завдання для 

гармонійного розвитку зрілої особистості. 

 

 1.4. Концептуальна модель дослідження спонтанності особистості. 

 

На основі теоретичних засад, наданих вище, нами була розроблена 

концептуальна модель дослідження спонтанності особистості.  

Спонтанність властива людям будь-якого віку. Сформованість такої 

властивості особистості особливо важливу роль  відіграє у віці ранньої 

дорослості. Набуття професійної освіти, початок  трудової діяльності, 

перехід від романтичних стосунків до сімейних, поява дітей та ін. – все це 

потребує від особистості здатності активно реагувати на зміни оточення та 

робити самостійні вибори, не слідуючи за шаблонами та стереотипами, а 
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обираючи власний шлях у відповідності до своїх прагнень та можливостей, 

які відкриваються у житті.  

Окрім очевидного інтересу педагогічної та вікової психології до 

своєрідності розвитку спонтанності особистості в різні вікові періоди, 

важливим є питання встановлення характеру взаємовідношень спонтанності 

особистості із особистісними властивостями: саморегуляцією, автономністю, 

творчістю, гнучкістю у спілкуванні та толерантністю до невизначеності. Це 

пояснюється необхідністю розуміння, чи є спонтанність незалежною 

властивістю особистості, яка існує за власними законами розвитку, чи на неї 

впливають інші властивості людини. В останньому випадку нас цікавить 

характер та міра вираженості впливу кожної окремої властивості на 

становлення та прояви спонтанності особистості, що в подальшому можна 

використовувати для розвитку її спонтанності.  

Враховуючи особистісні та вікові детермінанти, які можуть впливати 

на характер спонтанності особистості, необхідно пам’ятати і про 

соціокультурні чинники, приймаючи до уваги які, можливо зрозуміти, чи 

залежить формування та прояви спонтанності особистості від особливостей 

цілісного соціального та культурного впливу на людину. Тому в нашому 

дослідженні ми будемо вивчати наявність або відсутність впливу 

приналежності людини до певної соціокультурної спільноти як чинника, що 

впливає на спонтанність особистості. В цьому контексті спільнота є 

природним, спонтанним соціальним об’єднанням, що передує індивіду та 

характеризується як соціальна асоціація, заснована на близькості, сусідстві, 

при цьому близькість може бути як географічною (село, комуна, прихід, 

нація), так і психологічна або кровноспоріднена (родина). Соціальна та 

культурна підсистеми разом утворюють соціокультурну систему. Очевидно, 

що соціокультурна система не є простою сумою соціальної і культурної 

підсистем. Отже, соціокультурна система є результат інтеграції соціальної та 

культурної підсистем, який наразі триває за допомогою інституціоналізації 

культурних елементів.  
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Рис. 1.1. Концептуальна модель дослідження спонтанності 

особистості 

Таким чином, було виявлено, що виконання продуктивного 

дослідження спонтанності особистості повинно проводитися з урахуванням 

щонайменше трьох чинників, з якими може бути пов’язана така властивість 

особистості як спонтанність. До цих чинників відносяться: віковий період, у 

якому перебуває людина; особливості сформованості особистісних 

властивостей, які безпосередньо або опосередковано впливають на 

спонтанність особистості, та власне соціокультурна спільнота, в якій 

відбувається розвиток особистісної спонтанності. Враховуючи ці чинники, 
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нами була розроблена концептуальна модель дослідження спонтанності 

особистості, яка зображена на рисунку 1.1.   

З рисунку 1.1 видно, що, на нашу думку, на спонтанність особистості 

впливають три чинники. До цих чинників відносяться: 

1) особистісний чинник, який передбачає наявність взаємозв’язків 

спонтанності із такими властивостями особистості як: локус контролю, 

автономність, саморегуляція, творчість, гнучкість у спілкуванні та 

толерантність до невизначеності;  

2) індивідний чинник включає в себе вікові та гендерні особливості, що 

можуть впливати на спонтанність особистості;  

3) соціокультурний чинник – залежність спонтанності особистості від її 

приналежності до різних соціокультурних спільнот.  

Всі ці три компоненти - особистісний, віковий та соціокультурний – 

надають змогу якомога ширше та детальніше зрозуміти особливості розвитку 

спонтанності особистості у віці ранньої дорослості. 

Висновки до розділу І 

 

Спонтанність є властивістю особистості, що випливає з впевненості в 

собі і довіри до навколишнього світу. Сутність поняття спонтанності 

особистості визначається у принципі спонтанної активності та в набутті 

позитивної свободи. Важливість спонтанності визначається її зв’язком із 

психічним здоров’ям особистості, а також складовою прояву творчості. 

Існують вагомі відмінності між спонтанністю як властивістю особистості та 

деструктивною, емоційно некерованою спонтанністю, синонімами якої є 

імпульсивність та безконтрольність.  

 Розглядаючи спонтанність у контексті особистісної свободи, було 

виявлено характер зв’язків між спонтанністю та іншими властивостями 

особистості, які мають відношення до особистісної свободи та виступають її 

детермінантами: локусом контролю, автономністю, саморегуляцією, 

креативністю, толерантністю до невизначеності та гнучкістю у спілкуванні.  
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Зв’язок локусу контролю та спонтанності проявляється в багатьох випадках 

та доволі у різних сферах. І цей зв’язок вказує на прямо пропорційний вплив 

однієї властивості на іншу: внутрішній або інтернальний локус контролю 

позитивно корелює зі спонтанністю, що також проявляється і в крос-

культурних дослідженнях. Зв’язок спонтанності та автономності 

проявляється в тому, що спонтанна людина буде вільна у своєму виборі, у 

тому, як реагувати на конкретну ситуацію. Також спонтанність тісно 

пов’язана із саморегуляцією – лише завдяки вмінню регулювати власні 

вираження можливо вивільнити первинну спонтанність. Спонтанність є 

способом буття творчості та невід’ємною складовою будь-якого творчого 

акту. Зі спонтанністю тісно пов'язане поняття толерантності до 

невизначеності, адже в новій ситуації найкраще реагувати в новий спосіб. 

Гнучкість у спілкуванні є одним з проявів спонтанності.  

Центральні вікові новоутворення періоду ранньої дорослості - це 

сімейні відносини і почуття професійної компетентності. Поняття дорослості 

передбачає, з одного боку, адаптацію, звільнення від юнацького 

максималізму і пристосування до життя, а з іншого - творчу активність, 

самореалізацію.  Розвиток спонтанності задля досягнення особистісної 

зрілості є вирішальним завданням розвитку в період ранньої дорослості.  

Незважаючи на наявність теоретичних розробок проблематики 

спонтанності особистості, зв’язок спонтанності з особистісними якостями в 

соціокультурному та віковому аспектах ще не доведений на емпіричному 

рівні. 
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РОЗДІЛ II 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОНТАННОСТІ ОСОБИСТОСТІ У 

ВІЦІ РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ 

2.1. Організація та завдання констатуючого етапу дослідження 

спонтанності 

 

У другому розділі дисертаційної роботи розкрито мету, завдання, 

методику та основні етапи проведення емпіричного дослідження 

особливостей розвитку спонтанності особистості. Представлено результати 

констатувального етапу дослідження, які стосуються встановлення наявності 

та характеру зв’язків між спонтанністю та трьома чинниками, а саме:  

- особистісного (до якого входять наступні особистісні властивості: 

локус контролю, автономність, саморегуляція, творчість, гнучкість у 

спілкуванні та толерантність до невизначеності); 

- індивідного (що включає в себе вікові та гендерні особливості 

особистості); 

- соціокультурного (що пояснюється значущістю походження 

особистості). 

Метою експериментального етапу було дослідження спонтанності 

особистості, а саме вивчення взаємозв’язків спонтанності з такими 

властивостями особистості як локус контролю, автономність, саморегуляція, 

творчість, толерантність до невизначеності та гнучкість у спілкуванні у віці 

ранньої дорослості серед представників обох статей, що проживають в 

Україні та інших країнах Світу. 

Виходячи з мети нашого дослідження, були поставлені такі завдання на 

констатуючому етапі: 

1. Розробити загальну програму дослідження та сформувати 

комплекс методик дослідження зв’язку спонтанності з властивостями 

особистості. 
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2. Емпірично дослідити наявність або відсутність зв’язків 

спонтанності із локусом контролю, автономністю, саморегуляцією, 

творчістю, толерантністю до невизначеності та гнучкістю у спілкуванні  у 

віці ранньої дорослості серед чоловіків та жінок (дослідження проводиться 

серед жителів України). 

3. Емпірично дослідити особливості спонтанності, локусу контролю 

та толерантності до невизначеності у віці ранньої дорослості серед чоловіків 

та жінок (дослідження проводиться з іноземними громадянами). 

4. Проаналізувати отримані результати емпіричного дослідження та 

порівняти результати, отримані на двох вибірках. 

5. Розробити та апробувати формувальну програму розвитку 

спонтанності особистості. 

Загальна програма констатуючого етапу дослідження складає 3 етапи: 

- I етап – дослідження зв’язків спонтанності із локусом контролю, 

автономністю, саморегуляцією, творчістю, толерантністю до невизначеності 

та гнучкістю у спілкуванні серед українців віком 18-39 років; 

- II етап - дослідження спонтанності, локусу контролю та 

толерантності до невизначеності серед представників інших країн світу віком 

18-39 років; 

- III етап – крос-культурний аналіз результатів експериментального 

дослідження спонтанності у різні періоду віку ранньої дорослості серед двох 

вибірок досліджуваних.  

Опис вибірки дослідження спонтанності особистості. 

В дослідженні взяли участь 205 осіб віком від 18 до 40 років, серед них 

125 осіб, які проживають в Україні, та 80 осіб, які живуть та навчаються за 

кордоном. Всі учасники на момент проведення дослідження навчались у 

вищих навчальних закладах на різних факультетах чи вже мали повну вищу 

освіту. Група українських досліджуваних складалася з 82 жінок та 43 

чоловіків. Група іноземних досліджуваних складалася з 52 жінок та 28 

чоловіків. Дослідно-експериментальна робота виконувалася на базі 
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського 

політехнічного інституту, Угорського університету м. Печ (University of Pécs) 

з використанням бланкового та інтернет-опитування. На формувальному 

етапі було залучено 18 осіб, в яких було виявлено низький рівень 

спонтанності.  

Всі досліджувані були поділені на 3 вікові групи: начальний період 

ранньої дорослості: 67 осіб віком 18-22 років (період навчання у ВНЗ, 

початок ранньої дорослості), середній період ранньої дорослості: 46 осіб 

віком 23-29 (період після завершення навчання та початку професійної 

діяльності, середина періоду ранньої дорослості), завершальний період 

ранньої дорослості: 12 осіб віком 30-39 (період завершення ранньої 

дорослості).  

Для дослідження впливу на спонтанність соціокультурного досвіду 

особистості, залучалися представники інших спільнот віком 18–39 років. 

Вибірка іноземних досліджуваних була поділена на 4 групи: країни Європи, 

країни Азії та Африки, країни СНД та інші країни світу. Всього 80 осіб. 

2.2. Методи  дослідження  особливостей розвитку спонтанності 

особистості 

 

Для вирішення завдань констатуючого етапу дослідження нами було 

проведено аналіз психодіагностичного інструментарію з метою вибору того, 

який найбільш повно та глибоко дозволяє дослідити ті явища та процеси, які 

ми вивчаємо, що в результаті призвело до створення комплексу 

психодіагностичних методик, які відповідають компонентам побудованої 

теоретичної моделі. 

Для дослідження спонтанності особистості, а також інших 

особистісних властивостей, а саме: креативності, автономності та гнучкості у 

спілкуванні, нами було використано відповідні шкали з методики 

діагностики самоактуалізації особистості (О. Лазукін в 

адаптації Н. Каліної). Дана методика загалом складається зі 100 питань, з 
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яких ми використовували 44, та спрямована на дослідження самоактуалізаціїї 

особистості через декілька основних її проявів. Для вирішення завдання 

контатувального етапу ми використовували лише 4 з них, до яких 

відноситься основна категорія спонтанності, тому вважаємо за необхідне 

надати значення особистісних властивостей, які закладено та 

використовуються у даному психодіагностичному інструментарії. 

Спонтанність - це якість, що випливає з впевненості в собі і довіри до 

навколишнього світу, властивих самоактуалізованим людям. Здатність до 

спонтанності свідчить про можливість такого способу поведінки, що є не 

прорахованим заздалегідь, про те, що людина не боїться вести себе природно 

і розкуто, демонструвати оточуючим свої емоції.  

Автономність, на думку більшості гуманістичних психологів, є 

головним критерієм психічного здоров'я особистості, її цілісності і повноти. 

Особистість, яка самоактуалізується, є автономною, незалежною і вільною, 

однак це не означає відчуження і самотності. У термінах Е. Фромма 

автономність - це позитивна "свобода для" на відміну від негативної 

"свободи від". 

Шкала гнучкості в спілкуванні співвідноситься з наявністю або 

відсутністю соціальних стереотипів, здатністю до адекватного 

самовираження в спілкуванні. Високий розвиток цієї властивості свідчить 

про автентичну взаємодію з оточуючими, здатність до саморозкриття. Такі 

люди орієнтовані на особистісне спілкування, не схильні вдаватися до 

фальші або маніпуляції, не змішують саморозкриття особистості з 

самопред'явленням. 

Прагнення до творчості або креативність - неодмінний атрибут 

самоактуалізації, який просто можна назвати творчим ставленням до життя. 

Для дослідження наявності та характеру зв’язку спонтанності із 

саморегуляцією нами було використано методику дослідження вольової 

саморегуляції А. Звєрькова та Є. Ейдмана. У загальному вигляді під 

рівнем вольової саморегуляції в даній методиці розуміють міру опанування 
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особистою поведінкою в різноманітних ситуаціях, здатність свідомо 

керувати своїми діями, бажаннями, станами.  

Рівень розвитку вольової саморегуляції може бути охарактеризований в 

цілому й окремо за такими властивостями характеру, як наполегливість та 

самовладання. 

Методика діагностики рівня суб’єктивного контролю (РСК)        

Дж. Роттера в адаптації Е.Ф.Бажина, С.А. Голинкіної, А.М. Еткінда 

використовувалась для дослідження рівня інтернальності особистості. Він 

містить пункти, які вимірюють екстернальність-інтернальність у 

міжособистісних та сімейних стосунках, а також пункти, які вимірюють РСК 

щодо хвороб і здоров'я. 

 РСК виявляє екстернальний або інтернальний тип поведінки. У 

першому випадку людина вважає, що події, які з нею відбуваються, — 

результат дії зовнішніх сил — випадку, інших людей тощо. У другому 

випадку людина інтерпретує значущі події як результат своєї діяльності.  

В нашому дослідження найбільша увага приділяється рівню загальної 

інітернальності, тому вважаємо за необхідне зробити опис цієї шкали в тому 

вигляді, як вона пояснюється авторами методики. Високий показник за цією 

шкалою відповідає високому рівню суб'єктивного контролю над будь-якими 

значущими ситуаціями. Такі люди вважають, що більшість важливих подій у 

їхньому житті були результатом їхніх дій. Таким чином, вони відчувають 

власну відповідальність за ці події і за те, як складається їхнє життя в 

цілому. Низький показник за шкалою «Загальної інтернальності» відповідає 

низькому рівню суб'єктивного контролю. Такі досліджувані не бачать зв'язку 

між своїми діями та значущими для них подіями в житті, не вважають себе 

здатними контролювати їх розвиток та вважають, що більшість їх — 

результат випадку або дій інших людей. 

Для дослідження толерантності до невизначеності використовувалася 

шкала готовності до невизначеності. MSTAT-1 (Multiple Stimulus Types 

Ambiguity Tolerance-1) McLain шкала адаптована Луковицькою Є. Г.  
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Це опитувальник, який складається з 22 питань та який спрямований на 

дослідження індивідуального когнітивного діапазону толерантності (від 

відрази до привабливості) у ситуаціях, які є незнайомими, невирішальними 

або складними. Методика MSTAT-I вимірює рівень толерантності до 

невизначеності у досліджуваних на основі п’яти типів стимулів:  

1. Невизначені стимули загалом: «Я терпимо ставлюся до 

невизначених ситуацій»; 

2. Складні подразники: «Я уникаю ситуацій, які занадто складні для 

мене, щоб легко їх зрозуміти»; 

3. Непевні стимули: "Мені важко зробити вибір, коли результат є 

невизначеним"; 

4. Нові / незнайомі стимули: «Я віддаю перевагу знайомим 

ситуаціям, ніж новим»; 

5. Нерозв’язні / нелогічні / внутрішньо суперечливі стимули: 

"Проблеми, які не можуть бути розглянуті тільки з однієї точки зору, є трохи 

загрозливим." 

Для дослідження здатності до спонтанності у іноземних учасників 

дослідження було використано методику Personal Attitude Scale II – 

Revised, яка була розроблена Келлером. (Шкала особистісного ставлення).  

Метод створення елементів цього виміру спонтанності відбувався  наступним 

чином: автори провели дослідження опублікованої літератури щодо 

спонтанності і зібрали різні її характеристики і описи. Потім вони надали 

цим описам короткі форми та сформулювали їх у твердження, які і 

становлять пункти опитувальника. У таблиці 2.1. розписано операційну 

модель, в якій пояснюється, за допомогою яких методик та шкал 

оцінювались досліджувані компоненти та на основі якого критерію був 

обраний саме цей комплекс психодіагностичних методик. 
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Таблиця 2.1. 

Операційна модель дослідження спонтанності та інших 

властивостей особистості 

Властивість 

особистості, що 

досліджується 

Критерії і показники 

явища, що досліджується 

Шкала, методика для 

дослідження 

властивостей особистості 

Спонтанність Здатність людини спонтанно 

і безпосередньо виражати 

свої почуття. Людина не 

боїться вести себе природно і 

розкуто, демонструвати 

оточуючим свої емоції. Це 

властивість, що випливає з 

впевненості в собі і довіри до 

навколишнього світу 

Шкала спонтанності. 

Методика дослідження 

самоактуалізації 

особистості О.Лазукіна. 

Автономність Самоактуалізована 

особистість є автономною, 

незалежною і вільною, однак 

це не означає відчуження і 

самотності. 

Шкала автономності. 

Методика дослідження 

самоактуалізації 

особистості О.Лазукіна 

Локус контролю Властивість, що характеризує 

схильність людини 

приписувати відповідальність 

за результати своєї діяльності 

зовнішнім факторам 

(екстернальний локус 

контролю) або власним 

здібностям і зусиллям 

(інтернальний локус 

контролю). 

Шкала загальної 

інтернальності. Методика 

діагностики рівня 

суб’єктивного контролю 

Дж. Роттера в адаптації 

Е.Ф.Бажина, С.А. 

Голинкіної, А.М. Еткінда. 

  

Саморегуляція Міра опанування 

особистою поведінкою в 

різноманітних ситуаціях, 

здатність свідомо керувати 

своїми діями, бажаннями, 

станами. 

 

Вольова саморегуляція. 

Методика дослідження 

вольової саморегуляції А. 

Зверькова, Є. Ейдмана 
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Продовження табл. 2.1. 

Творчість Характеризує вираженість 

творчої спрямованості 

особистості. 

 

Шкала креативності. 

Методика дослідження 

самоактуалізації 

особистості О.Лазукіна 

Толерантність 

до 

невизначеності 

Діапазон реакцій від 

відкидання до привабливості, 

при сприйнятті невідомих, 

складних, динамічно 

невизначених стимулів або 

ситуацій, які мають 

суперечливі інтерпретації 

стимулів. 

 

Шкала толерантності до 

невизначеності. 

Опитувальник 

толерантності до 

невизначеності Д. 

Маклейна  (Multiple 

Stimulus Types Ambiguity 

Tolerance-I чи MSTAT-I) в 

адаптації Е.Г.Луковицької  

Гнучкість у 

спілкуванні 

Співвідноситься з наявністю 

або відсутністю соціальних 

стереотипів, здатністю до 

адекватного самовираження в 

спілкуванні. Високі 

показники свідчать про 

автентичну взаємодію з 

оточуючими, здатність до 

саморозкриття. 

Шкала гнучкості у 

спілкуванні. Методика 

дослідження 

самоактуалізації 

особистості О.Лазукіна. 

 

2.3. Аналіз та інтерпретація отриманих даних за дослідженням 

спонтанності особистості 

 

На констатуючому етапі для більш детального дослідження 

спонтанності особистості було сформульовано ряд питань: 

1. Чи залежить рівень розвитку спонтанності особистості, яка 

знаходиться у віковому періоді ранньої дорослості, від стадії цього періоду: 

початкового (18-22 роки), середнього (23-29) та завершального (30-39)? 

2. Чи є різниця у показних спонтанності для представників різних 

статей? 

3. Чи існує залежність між рівнем спонтанності та іншими 

особистісними властивостями? Якщо існує, тоді які з них впливають на 

спонтанність найбільше? 
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4. Чи впливає на спонтанність соціокультурне походження 

особистості? Або спонтанність є універсальною ознакою для всіх людей, в 

незалежності від їхнього соціального та культурного середовища? 

5. Що ще необхідно знати стосовно спонтанності та її 

різноманітних зв’язків із іншими властивостями особистості для отримання 

якомога ширшого уявлення щодо психологічних особливостей розвитку 

спонтанності особистості у віці ранньої дорослості? 

Вивчаючи залежність рівня розвитку спонтанності особистості, яка 

знаходиться у віковому періоді ранньої дорослості, від стадії цього періоду, 

було використано однофакторний дисперсійний аналіз (One-Way ANOVA) 

для дослідження статистичної достовірності відмінностей серед трьох 

незалежних вибірок. Односторонній дисперсійний аналіз (ANOVA) 

використовується для визначення, чи є які-небудь істотні відмінності між 

середніми показниками двох або більше незалежних, не пов'язаних одна з 

одною вибірок. Для виокремлення значущості результатів дисперсійного 

аналізу було використано тест багаторазового порівняння Шеффе, який 

показав, що середні показники усіх трьох вікових груп мають значущі 

відмінності одна від одної (p<0,001).  

Із рисунку 2.1 помітно, що групою з найвищими результатами є група 

23-29 років. Це можна пояснити тим, що розвиток необхідних структур для 

розуміння важливості спонтанності у житті набуває до цього віку свого 

максимального рівня, що дає змогу особам 23-29 років жити більш 

спонтанним життям.  

Окрім того, високий рівень розвитку спонтанності потребує також 

високого рівня розвитку інших особистісних властивостей, таких як локус 

контролю та саморегуляція, а ці показники не є найвищими серед цієї вікової 

групи, як це буде помітно нижче. 

Таким чином, спонтанність не є статичним утворенням, яке 

залишається незмінним протягом років, а є динамічним явищем, що гнучко 
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змінюється навіть у межах одного вікового періоду. Можна казати про 

рівневий характер розвитку спонтанності особистості у рамках віку ранньої 

дорослості, за якого найнижчий рівень розвитку спонтанності перепадає на 

18-22 роки, середній рівень спонтанності найбільше проявляться у віці 30-39 

років та найвищий рівень спонтанності відноситься до віку 23-29 років.  

 

Рис. 2.1. Рівень спонтанності серед вікових груп 

 

При дослідженні наявності різниці між рівнем спонтанності у чоловіків 

та жінок було використано порівняння середніх значень серед двох 

незалежних вибірок за допогою t-критерію Ст’юдента. Результат цього 

порівняння проявляється за допомогою рівня значущості (р-рівень), який 

відображає міру достовірності статистичних розрахунків порівняння середніх 

показників та є основою для подальшої інтерпретації. Якщо р-рівень 

значущості відмінностей менший за 0,05, це говорить про статистичну 

достовірність відмінностей. В протилежному випадку, коли р-рівень більший 

за показник 0,05, відмінності між двома вибірками вважаються статистично 

недостовірними.  

 Отже, за допомогою t-критерію Ст’юдента було отримано результати 

порівняння середніх показників між чоловіками та жінками, які вказали на 



73 

 

те, що відмінності між цими двома вибірками є статистично достовірними 

(p<0,05). 

 

Рис. 2.2. Рівень спонтанності серед чоловіків та жінок 

 

Як видно із рисунку 2.2, рівень спонтанності вищий у чоловіків 

порівняно із жінками. Ця різниця у показниках спонтанності може бути 

пояснена вимогами сьогодення. Мається на увазі, що чоловікам наразі 

потрібно бути більш гнучкими, вільними та варіативними у своїх діях та 

вчинках для того, щоб залишатися на хвилі подій для вдалого забезпечення 

себе, своєї родини та виконання своїх громадянських обов’язків. 

Крім того, нижчий рівень спонтанності у жінок може пояснюватися 

філогенетичним прагненням жінки до гомеостазу. Тут мається на увазі 

прагнення багатьох жінок створити та знаходитись у стабільному оточенні, 

що базується на потребі у безпеці. Проте, цікавим було б дослідити зміни у 

рівнях спонтанності серед чоловіків та жінок у різні історичні моменти з 

метою порівняння, чи описана вище закономірність, коли рівень 

спонтанності у чоловіків вищий за рівень спонтанності у жінок, є постійною 

протягом років, чи ця тенденція працює лише для нашого часу. 
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Отже, наявна різниця між рівнями спонтанності серед чоловіків та 

жінок вказує на те, що спонтанність не може вважатися властивістю, 

характерною для обох статей, і потребує у своєму дослідженні робити 

поправку на стать досліджуваних. 

Для дослідження наявності або відсутності зв’язку між рівнем 

спонтанності та іншими особистісними властивостями, такими як: 

інтернальний локус контролю, вольова саморегуляція, креативність, 

автономність та гнучкість у спілкуванні, було використано кореляційний 

аналіз. Результати цього аналізу представлено у таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2. 

Значенння коефіцієнтів кореляції між показником спонтанності та 

іншими показниками властивостей особистості 

Властивості особистості Рівень 

Значущості 

(р) 
 Спонтанність 

Толерантність до невизначеності 0,488 0,000 

Загальна інтернальність 0,389 0,000 

Інтернальність в сфері досягнень 0,418 0,000 

Інтернальність в сфері невдач 0,315 0,002 

Інтернальність у сімейних стосунках 0,237 0,021 

Інтернальність в сфері виробничих 

стосунків 

0,269 0,008 

Інтернальність в сфері міжособових 

стосунків 

0,252 0,014 

Інтернальність стосовно здоров'я і хвороб 0,031 0,756 

Вольова саморегуляція 0,333 0,000 

Креативність 0,580 0,000 

Автономність 0,703 0,000 

Гнучкість у спілкуванні 0,403 0,000 
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З таблиці 2.2 видно, що показник спонтанності має міцні позитивні 

кореляційні зв’язки із такими показниками: толерантність до невизначеності, 

загальна інтернальність, інтернальність у сфері досягнень, у сфері невдач, у 

сфері виробничих стосунків, а також із показниками вольової саморегуляції, 

креативності, автономності та гнучкості у спілкуванні (р < 0,01). Слабкіші 

кореляційні зв’язки показник спонтанності має із показником інтернальності 

у сфері сімейних та міжособових стосунків (р. < 0,05). 

Міцний позитивний кореляційний зв’язок спостерігається між 

показником спонтанності та показником толерантності до невизначеності     

(r = 0,488; р < 0,001). Це може бути пояснене тим, що спонтанність як 

готовність діяти новим чином в незалежності від ситуації – нова вона чи вже 

знайома – передбачає у собі готовність до того, що діяти треба буде у 

незвичних, невизначених, інколи небезпечних умовах, відповідно, 

особистості з високим рівнем спонтанності та толерантності до 

невизначеності буде легше пристосуватись, орієнтуватись та приймати 

рішення в нових незвичних ситуаціях.  

Також було встановлено, що показник спонтанності має позитивний 

кореляційний зв’язок із показником загальної інтернальності (r = 0,389;          

р < 0,001). Цей зв’язок може бути пояснений тим, що при відсутності раніше 

сформованої структури відповідальності особистості набуття та прояв її 

істинної спонтанності стає неможливим, адже спонтанність – це усвідомлена 

природна реакція на те, що відбувається із особистістю. А усвідомлена 

реакція, у свою чергу, передбачає усвідомлення наслідків цієї реакції, що і 

являє собою, по суті, інтернальний локус контролю. 

Ще один кореляційний зв’язок існує між показником спонтанності та 

показником вольової саморегуляції (r = 0,333; р < 0,001). Наявність цього 

зв’язку можна пояснити схожим чином із поясненням кореляції між 

показником загальної інтернальності та спонтанності, яке було наведене 

вище: спонтанність є усвідомленою та природною (на противагу 

стереотипній або шаблонній) реакцією особистості на виникаючі обставини. 
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І ця усвідомленість передбачає керування цією природною реакцією. Отже, 

істинна спонтанність завжди має поряд із собою саморегуляцію. 

Пояснення кореляційного зв’язку між показником спонтанності та 

показником креативності полягає в тому, що спонтанність найкраще 

проявляється через творчість (r = 0,580; р < 0,001). Тому чим вищий розвиток 

творчих здібностей особистості, тим більш спонтанною вона є.  

Також проведений кореляційний аналіз показав, що присутній зв’язок 

між показником  спонтанності та показником автономності (r = 0,703;            

р < 0,001) може бути пояснений тим, що лише особистість, яка відчуває себе 

незалежною та нескутою ніякими обмеженням, може дозволити собі бути 

спонтанною. Іншими словами, чим більше людина почуває себе автономною 

у своїх діях та рішеннях, тим більш спонтанною вона є, адже спонтанність 

передбачає свободу вибору дій та реакцій, що неможливо за умови, якщо 

людина не відчуває себе здатною діяти на свій розсуд.  

Показник гнучкості у спілкуванні також міцно та позитивно корелює із 

показником спонтанності (r = 0,403; р < 0,001). Це може пояснюватись тим, 

що спонтанність особистості може проявлятися через різні шляхи, одним з 

яких є оригінальна, не стереотипна мова. Тобто чим вищий рівень 

спонтанності особистості, тим більш різноманітною та цікавішою будуть її 

вербальні висловлювання. Можлива і зворотна інтеракція: більш високий 

рівень гнучкості у спілкуванні впливає на розвиток більш високого рівня 

спонтанності особистості. 

Таким чином, було встановлено, що між усіма досліджуваними 

особистісними властивостями існує значущий кореляційний зв’язок із 

спонтанністю. Це говорить про те, що спонтанність не існує окремо від 

інших характеристик особистості, не є незалежною особистісною 

властивістю, яка розвивається за своїми власними законами, а міцно 

пов’язана із багатьма важливими особистісними утвореннями та 

структурами, і для того, щоб зрозуміти, яким чином функціонують ці зв’язки, 
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недостатньо досліджувати спонтанність окремо від інших особистісних 

властивостей. 

 Для встановлення того, які з досліджуваних особистісних властивостей 

впливають на спонтанність найбільше, нами був проведений регресійний 

аналіз. 

Залежною змінною, відповідно, був обраний показник спонтанності, а 

до незалежних змінних ми віднесли, спираючись на результати 

кореляційного аналізу, ті показники, які мали міцний кореляційний зв’язок із 

показником спонтанності. До цих показників відносяться: толерантність до 

невизначеності, загальна інтернальність, інтернальність у сфері досягнень, у 

сфері невдач, у сфері виробничих, сімейних та міжособових стосунків, 

вольової саморегуляції, креативності, автономності та гнучкості у 

спілкуванні. Було використано метод поступового додавання змінних 

Степвайс, який дозволяє побачити та відкинути ті змінні, які є незначущими. 

Покрокова регресія (метод Stepwise) по суті робить багаторазову регресію 

кілька разів, щоразу видаляючи змінні зі слабкою кореляцією. Зрештою 

залишаються змінні, які пояснюють розподіл найкраще. Єдиною вимогою є 

нормальний розподіл данних та відсутність кореляції між незалежними 

змінними. Останню вимогу можна перевірити за допомогою тесту на 

мультіколінеарність. Цей тест надає докладну інформацію про те, як змінні 

змінюються одна від іншої. Коли дві або більше з нібито незалежних змінних 

корелюють, індекс обох з них буде вище за одиницю. Значення менші за 

одиницю вказують на незалежність змінних між собою або на відсутність 

ефекту мультіколінеарності; значення більші за 15 вказують на можливі 

труднощі у встановленні достовірних показників, а значення вищі 30 є 

вельми сумнівними. Якщо змінні корелюють між собою, одна з змінних 

повинна бути відкинутою, і аналіз повторюється. В нашому дослідженні 

індекс колінераності не перевищує 1 для всіх змінних, що вказує на 

відсутність впливу між змінними та дозволяє продовжити аналіз. 
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 В результаті ми отримали три моделі. Показник R Квадрат вказує на 

те, що остання третя модель пояснює майже 58 % випадків, тобто 58% від 

існуючої інформації. Це є гарним показником, адже він перебільшує 50% від 

усієї вибірки. Показник R свідчить про тісноту зв’язку між залежною та 

незалежними змінними. В нашому випадку у третій моделі він дорівнює 

0,759 – що свідчить про міцний зв’язок між змінними. Також для перевірки 

нашої моделі ми застосували тест Дурбін-Ватсон. Він дорівнює 1,850, що є 

досить гарною ознакою, адже цей показник повинен прагнути до 2.  

Показник  значущості, що вказує на достовірність побудованої моделі, 

в нашому випадку дорівнює нулю у всіх моделях, що також підтверджує 

робочий стан нашої моделі.  

В наступній таблиці 2.3 нас цікавить показник Значущості та значення, 

які будуть використані для рівняння регресії. 

Таблиця 2.3. 

Значення для рівняння регресії, де залежною змінною виступає 

спонтанність 

Модель 

№ 3 

Властивості особистості Значення для 

рівняння регресії 

Рівень 

значущості 

(Констанста) -,693 ,049 

Автономність ,417 ,000 

Креативність ,438 ,001 

Толерантність до 

невизначеності 
,036 ,005 

 

Завдяки показнику значущості була обрана третя модель, адже в ній всі 

змінні достовірно впливають на нашу залежну змінну і мають значення 

р<0,05. 
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Тепер ми можемо скласти рівняння регресії. Спираючись на показник 

В з таблиці 2.7., воно буде мати такий вигляд: 

Спонтанність = -0,693 + 0,417*автономність + 0,438*креативність + 

0,36*толерантність до невизначеності. 

Отже, на основі регресійного аналізу було встановлено, що на показник 

спонтанності найбільшою мірою впливають показники (у послідовності 

спадання) креативності, автономності та толерантності до невизначеності. Це 

говорить про те, що показник спонтанності залежить від рівня креативності 

особистості, почуття незалежності та готовності до невизначеності. Тобто 

для того, щоб розвивати спонтанність, необхідно робити наголос на 

формуванні та розвитку творчих здібностей, автономності особистості та 

розвивати її готовність опинитися у незвичних ситуаціях. Ці результати були 

враховані при розробці формувальної програми розвитку спонтанності 

особистості. 

Для відповіді на передостаннє питання стосовно впливу на 

спонтанність соціокультурного походження особистості ми будемо 

спиратися на результати дослідження, у якому приймали участь іноземні 

громадяни. Група іноземних досліджуваних складалася з 80 осіб з різних 

соціокультурних спільнот, з яких 52 жінки та 28 чоловіків. Усі навчаються 

або навчались у ВНЗ. Вибірка іноземних досліджуваних була поділена на 4 

групи соціокультурних спільнот: соціокультурні спільноти країн Європи 

(Греція, Іспанія, Італія, Польща, Угорщина, Франція), соціокультурні 

спільноти Азії та Африки (Бангладеш, Єгипет, Кенія, Ліван, Нігерія, 

Південна Корея), соціокультурна спільнота СНД (Білорусь, Молдова, Росія) 

та соціокультурні спільноти інших країн Світу (Австралія, Колумбія, США). 

Було проведено порівняльний аналіз досліджуваних показників 

спонтанності відносно віку у двох досліджуваних групах: серед українців та 

іноземців. За допомогою t-критерію Ст’юдента було отримано результати, які 

вказали на те, що відмінності між цими двома вибірками є статистично 

достовірними (p<0,05). 
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Рис. 2.3. Рівень спонтанності серед вікових груп двох 

досліджуваних вибірок (українці та іноземці). 

 

З рисунку 2.3 видно, що і у представників України, і у представників 

інших соціально-культурних спільнот результати розподілу середніх 

показників спонтанності співпадають: найвищі показники належать до 

середньої вікової групи 22-29 років, а найнижчі – до 18-22-річних. Це вказує 

на те, що молодь віком 18—22 років потребує більше уваги та часу приділяти 

розвиткові спонтанності. Також це говорить про те, що віковий фактор є 

більш потужним в контексті особливостей розвитку спонтанності у 

порівнянні із соціокультурним фактором. 

Проте при порівнянні досліджуваних груп за статтю були отримані 

протилежні результаті (відмінності між цими двома вибірками є статистично 

достовірними (p<0,05)), які зображені у рисунку 2.4.  
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Жінки Чоловіки
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соціокультурних
спільнот

 

Рис. 2.4.  Рівень спонтанності серед груп досліджуваних з України 

та з інших країн світу за статтю 

 

Помітно, що існує різниця між співвідношенням показника 

спонтанності серед українців та іноземців: представниці іноземних 

соціокультурних спільнот є більш спонтанними, ніж їхні чоловіки, порівняно 

із українськими жінками. Можна припустити, що гендерні наголоси та 

особливості гендерних ролей у нашій спільності та закордоном доволі 

відрізняються: жінки з-за кордону більш вільні у своїх виборах, виходячи з 

отриманих результатів, ніж їхні чоловіки, в той час як в Україні це навпаки. 

Окрім усього іншого, це вказує на те, що до особливостей розвитку 

спонтанності відноситься тенденція залежності спонтанності від 

соціокультурного середовища в гендерному аспекті. Тобто походження 

особистості буде впливати на рівень її спонтанності з урахуванням її статі.  

Також було проведено дослідження розподілу показників спонтанності 

за різними країнами Світу. 

Вибірка іноземних досліджуваних була поділена на 4 групи 

соціокультурних спільнот:  
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1. Соціокультурні спільноти країн Європи;  

2. Соціокультурні спільноти країн Азії та Африки; 

3. Соціокультурні спільноти країн СНД;  

4. Соціокультурні спільноти інших країн світу. 

На рисунку 2.5 зображено, що до представників групи соціокультурних 

спільнот країн Європи увійшло 40 досліджуваних, до представників групи  

соціокультурних спільнот країн Азії та Африки – 22 досліджуваних, до 

представників групи соціокультурних спільнот країн СНД 10 досліджуваних 

та до представників групи соціокультурних спільнот інших країн Світу – 8 

досліджуваних. 

Групи соціокультурних спільнот

Соціокультурні спільноти 
країн Європи

Соціокультурні спільноти 
країн Азії та Африки

Соціокультурні спільноти 
країн СНД

Соціокультурні спільноти 
інших країн світу

 

Рис. 2.5. Розподіл учасників дослідження за групами країн 

 

Для дослідження розподілу середніх показників спонтанності за 

різними країнами Світу було використано однофакторний дисперсійний 

аналіз (One-Way ANOVA) для дослідження статистичної достовірності 

відмінностей серед чотирьох незалежних вибірок. Для виокремлення 

значущості результатів дисперсійного аналізу було використано тест 

багаторазового порівняння Шеффе, який показав, що середні показники усіх 

чотирьох груп країн мають значущі відмінності одна від одної (p<0,001).  
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У рисунку 2.6. зображено розподіл середніх значень показників 

спонтанності серед чотирьох груп країн. 

 

Рис.  2.6. Розподіл середніх значень показника здатності до 

спонтанності за групами країн 

 

Із рисунку 2.6 видно, що найвищі показники спонтанності 

проявляються у представників інших країн Світу, а найнижчі у представників 

країн Європи. Низький рівень спонтанності може вказувати на те, що у 

людей, які живуть у цій частині світу, потреба у спонтанності нижча, ніж у 

представників інших країн. Однією з причин може бути те, що життя в 

Європі контролюється чіткими законами. У більшості європейських країн 

багато чого прописано та передбачено, що лишає людей можливості 

самостійно обирати свої дії, а отже, проявляти свою спонтанність. 

Спонтанність – це потреба у новому способі дії. Можливо, у країнах Європи 

у людей відсутня ця потреба через високий рівень життя, через те, що ЗМІ та 

інші пропонують якомога більше варіантів, що можна робити, чим зайнятися, 

і людині треба лише обрати щось з переліченого, замість того, щоб вигадати 

щось нове і щось своє. А найвищі показники спонтанності серед 

представників інших країн Світу може пояснюватись тим, що вони більш 

гнучкі та відкриті новому досвіду, це доводиться тим, що з інших країв світу 

вони опинилися у Угорщині. 
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Отже, отримані дані з дослідження спонтанності серед представників 

різних соціокультурних бекграундів дало змогу зрозуміти, що особливості 

середовища, в якому зростала та виховувалася особистість, мають значення 

та впливають на рівень її спонтанності, проте своєї кульмінації спонтанність 

набуває у певному віці, який є однаковим для представників різних країн 

Світу та культур. 

Для детальної відповіді на питання, що ще необхідно знати стосовно 

спонтанності та її різноманітних зв’язків із іншими властивостями 

особистості для отримання якомога ширшого уявлення щодо психологічних 

особливостей розвитку спонтанності особистості у віці ранньої дорослості,  

нами було проведено ряд досліджень, які допомагають більш глибоко 

розкрити суть взаємозв’язків спонтанності із іншими досліджуваними 

компонентами та пролити світло на необхідність дослідження спонтанності в 

більш широкому контексті. 

По-перше, розглянемо порівняльний аналіз розподілу досліджуваних 

показників за віком. Для цього було використано однофакторний 

дисперсійний аналіз (One-Way ANOVA) для дослідження статистичної 

достовірності відмінностей серед трьох незалежних вибірок. Для 

виокремлення значущості результатів дисперсійного аналізу було 

використано тест багаторазового порівняння Шеффе, який показав, що 

середні показники усіх трьох вікових груп мають значущі відмінності одна 

від одної (p<0,001).  

 На рисунку 2.7 зображено результати розподілу показників 

дослідження толерантності до невизначеності за віком. 
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Рис. 2.7.  Розподіл середніх значень показника толерантності до 

невизначеності за віком серед українців. 

 

Як видно з рисунку 2.7, найвищі показники толерантності до 

невизначеності у представників вікової групи 30-39, а найнижчі – у 

представників вікової групи 18-22. Ці результати можуть бути пояснені тим, 

що до моменту завершення віку ранньої дорослості особистість стає більш 

гнучкою до оточуючого середовища. Після школи, де були жорсткі правила 

поведінки, багато чого було передбачено і не потребувало миттєвих та 

неочікуваних змін, умов для формування толерантності до невизначеності не 

було (за умови, якщо дитинство людини було благополучним, а наша вибірка 

складалася з відповідних досліджуваних із нормальним дитинством (не 

сироти, з благополучних сімей). Так само і під час навчання у ВНЗ (з тією ж 

умовою благополучного перебігу цього етапу) адаптація до змінного 

середовища тільки починає розвиватися, але може натикатися на категоричні 

переконання юності, які перешкоджають розвитку здатності до гнучкої 

адаптації у змінних ситуаціях. Але з віком ця здатність стає все більш 

необхідною та її розвиток стає корисним надбанням віку, чим і пояснюються 

найвищі показники толерантності до невизначеності у представників групи 

30-39 років. 
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В таблиці 2.4 наведено результати розподілу середніх показників  

локусу контролю серед досліджуваних вікових груп. Для цього було 

використано однофакторний дисперсійний аналіз (One-Way ANOVA). Для 

виокремлення значущості результатів дисперсійного аналізу було 

використано тест багаторазового порівняння Шеффе, який показав, що 

середні показники усіх груп мають значущі відмінності одна від одної 

(p<0,001).  

 Таблиця 2.4. 

Результати розподілу показників інтернальності за віковими 

групами 

Вік 18-22 23-29 30-39 

Шкала інтернальності 

Шкала загальної 

інтернальності  

31,20 33,96 34,83 

Шкала інтернальності в 

сфері досягнень  

6,78 7,98 5 

Шкала інтернальності в 

сфері невдач  

6,58 8,22 6,50 

Шкала інтернальності у 

сімейних стосунках  

-0,82 -0,58 0,25 

Шкала інтернальності в 

сфері виробничих 

стосунків  

9,42 10,93 12,92 

Шкала інтернальності в 

сфері міжособових 

стосунків  

3,16 4,07 2,58 

Шкала інтернальності 

стосовно здоров'я і хвороб  

3,89 3,87 3,42 

 

Із таблиці 2.4 видно, що найвищий показник загальної інтернальності 

відноситься до вікової групи 30-39 років, а найнижчий – до вікової групи 18-

22. Багато хто, спостерігаючи за молоддю, помічав (особливо серед 

викладачів), що молодим людям характерні такі ознаки поведінки як: 

перекладання відповідальності за будь-що на інших або на обставини, 

невизнання своєї провини та загальна безвідповідальність до своїх 
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обов’язків. Часто навчити нових студентів бути відповідальними стає 

найголовнішим та іноді найскладнішим завданням для викладачів. Однак, як 

бачимо з отриманих результатів, з віком поняття та розуміння 

відповідальності набуває все більшого рівня розвитку. Це може 

пояснюватися набуттям мудрості та отриманням життєвого досвіду. Хоча 

виникає питання: чи можна казати про розвиток інтернального локусу 

контролю із віком, чи то є різницею у поколіннях, тобто покоління кінця 90-х 

загалом менш відповідальне, ніж покоління 80-х. Це питання потребує 

лонгітюдного методу дослідження. 

У гістограмі нижче зображені розподіли за іншими шкалами 

інтернальності у відповідності до вікових груп. 

 

Рис. 2.8. Розподіл показників шкал інтернальності за віковими 

групами. 

Примітки: ІД - шкала інтернальності в сфері досягнень, ІН - шкала інтернальності в сфері 

невдач, ІС - шкала інтернальності у сімейних стосунках, ІВ - шкала інтернальності в сфері 

виробничих стосунків, ІМ - шкала інтернальності в сфері міжособових стосунків, ІЗ - 

шкала інтернальності стосовно здоров'я і хвороб. 

Із гістограми 2.8 видно, що за шкалою інтернальності в сфері досягнень 

та інтернальності в сфері міжособових стосунків найвищі показники 

належать до віку 23-29 років, а найнижчі – до 30-39 років; за 

шкалою інтернальності в сфері невдач найвищі показники так само у віці 23-
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29 років, а вікові групи 18-22 та 30-39 років мають майже рівні значення; за 

шкалою інтернальності у сімейних стосунках та шкалою інтернальності в 

сфері виробничих стосунків найвищий рівень мають представники групи 30-

39 років, а найнижчі – 18-22; за шкалою інтернальності стосовно здоров'я і 

хвороб майже всі показники однакові, хоча у групи 30-39 вони трохи менші. 

Найвищі показники за шкалою інтернальності в сфері досягнень 

та інтернальності в сфері міжособових стосунків, які належать до віку 23-29 

років, а до 30-39 років належать найнижчі показники за цими шкалами, 

можуть пояснюватись тим, що 23-29 років – це завершення навчання у 

вищому навчальному закладі та початок професійної діяльності, закріплення 

дружніх стосунків, які сформувалися протягом навчання, та набуття нових 

знайомств, тому це потребує відповідального ставлення. Люди цього віку, 

виходячи з результатів дослідження, розуміють важливість власних дій у 

сфері досягнень та комунікації, тому діють відповідально, коли мова 

стосується їхнього успіху або спілкування з оточуючими. А низькі показники 

у 30-39-річних можуть бути пояснені меншою значимістю цих сфер: успіхи 

вже не так цікавлять, як на початку кар’єри, а міжособові стосунки ніби 

існують самі по собі і не потребують, на думку представників цього віку, 

відповідального до них ставлення.     

Інтерпретація найвищих показників за шкалою інтернальності у 

сімейних стосунках у  групі 30-39 років може полягати в тому, що ця сфера 

виходить на перший план на рівні із сферою виробничих стосунків у цієї 

вікової групи, через що вони відчувають себе відповідальними за те, що 

відбувається у їхніх родинах та на роботі. Ці результати також можуть 

вказувати на те, що 30-39 років – це найкращий вік для створення родини, 

адже саме у цей період інтернальний локус контролю набуває найвищого 

розвитку. В той час, як найнижчий рівень його розвитку характерний для 

початку періоду ранньої дорослості - 18-22 роки. Це може бути пояснене тим, 

що думки стосовно сім’ї та виробничих стосунків ще не є актуальними для 

представників цього віку, а також їм бракує життєвого досвіду у цих 
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питаннях, що не сприяє формуванню високого рівня інтернального локусу 

контролю. 

У рисунку 2.9 наведено розподіл рівня саморегуляції серед трьох 

вікових груп.  

 

Рис.2.9. Рівень вольової саморегуляції серед вікових груп 

 

Для цього було використано однофакторний дисперсійний аналіз (One-

Way ANOVA) для дослідження статистичної достовірності відмінностей 

серед трьох незалежних вибірок. Для виокремлення значущості результатів 

дисперсійного аналізу було використано тест багаторазового порівняння 

Шеффе, який показав, що середні показники усіх трьох вікових груп мають 

значущі відмінності одна від одної (p<0,001).  

Як видно із рисунку 2.9, найвищі показники вольової саморегуляції у 

вікової групи 23-29 років, а найнижчі – у 30-39 років. Це може бути пояснене 

через тлумачення від зворотного – у віці 18-22 років властивості, які входять 

до складу вольової саморегуляції – наполегливість та самовладання – вже 

сформовані, але ще недостатньої розвинуті і перебувають у стані розвитку 

протягом усього періоду навчання у ВНЗ (розвиток цих властивостей 
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особистості також входить до завдань вищого навчального закладу). І до 

моменту завершення вищої освіти ці властивості набувають свого 

максимального розвитку. Високі значення за цим показником у 23-29-річних 

також можуть бути пояснені підвищеною мотивацію та вимогами 

середовища, у якому перебувають люди цього віку. До вимог середовища ми 

відносимо: нове соціальне оточення, у яке потрапляють випускники 

університетів та інститутів після завершення навчання, нові обов’язки та 

зміна рівня відповідальності, які з’являються на новому місці роботи, часто у 

цей вік створюються родини та народжуються діти. Для успішного 

функціонування, активної та ефективної діяльності і отримання 

задоволеності від життя у цих нових умовах особистість повинна вміти 

контролювати свої вчинки, емоції, почуття, бути достатньо наполегливою та 

розумітися на самовладанні. В той час, як зменшення рівня вольової 

саморегуляції у представників вікової групи 30-39-річних може 

пояснюватись тим, що період ранньої дорослості наближається до свого 

завершення. Це свідчить про зниження мотивації до досягнення успіхів на 

робочому місці – до цього часу вже, як правило, чітко відомо, що і як треба 

робити, і втрачається інтерес до роботи порівняно із попереднім віковим 

періодом, коли все нове та все цікавить. Також у цей вік може спостерігатись 

наближення кризи середнього віку, що теж може пояснювати, чому рівень 

вольової саморегуляції знижається у людей у ці роки життя.  

 На рисунку 2.10 зображено середні результати показників серед різних 

вікових груп за шкалами креативності, автономності та гнучкості у 

спілкуванні. Для цього було використано однофакторний дисперсійний 

аналіз (One-Way ANOVA) для дослідження статистичної достовірності 

відмінностей серед трьох незалежних вибірок. Для виокремлення значущості 

результатів дисперсійного аналізу було використано тест багаторазового 

порівняння Шеффе, який показав, що середні показники усіх трьох вікових 

груп мають значущі відмінності одна від одної (p<0,001).  
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 Як помітно з рисунку 2.10, показники автономності та креативності 

найвищі у представників віку 18-22, а найнижчі у період 30-39 років. 

Найвищий показник гнучкості у спілкуванні проявляється у 18-22 роки. 

 

 

Рис. 2.10. Гістограма розподілу середніх значень показників 

креативності, автономності та гнучкості у спілкуванні серед вікових 

груп 

 

Пояснення високих показників креативності та гнучкості у спілкуванні 

у 18-22-річних пов’язане із найбільш сприятливими умовами, які виникають 

під час навчання у ВНЗ, для вивільнення творчого потенціалу студентів. У 

цей час провідними сферами для молоді стають отримання знань та 

спілкування, більша частина всього часу проводиться ними у вищому 

навчальному закладі або ж із друзями чи цікавими людьми. Це дозволяє 

студентам створювати власний простір для саморозвитку, де вони відчувають 

себе вільними до вербального та креативного самовиразу, завдяки чому і 

відбувається розвиток творчих та комунікативних здібностей, що в результаті 

дає найвищі показники за шкалою креативності та гнучкості у спілкуванні 

серед трьох вікових груп періоду ранньої дорослості. 

Найвищий показник автономності також належить до віку 18-22 роки. 

Можна припустити, що це пов’язане із відчуттям незалежності, яке властиве 
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молодим людям: вони вже вільні від школи та її жорстких вимог, частіше за 

все ще не обтяжені роботою та родиною, почувають себе вільними та 

незалежними від будь-яких обмежень. Звідси й високий рівень показника 

автономності, чого не можна сказати про інші вікові групи, адже там виникає 

вже більше зобов’язань. 

Найменші показники креативності та автономності у віковій групі 30-

39 років можуть мати два пояснення. По-перше, можливо, до того віку у 

людей згасає творчий потенціал, пропадає запал до самовираження та 

виникає відчуття несвободи через велику кількість побутових справ та вимог, 

які висуває до людей цього віку соціум. А по-друге, пояснення може 

знаходитися у різниці поколінь: можливо, люди, які зараз знаходяться у віці 

30-39 років та мають найнижчі показники креативності та автономності, 

мають їх не через особливості свого віку, а через особливості періоду, коли 

вони були народженні. Це був час СРСР, коли для того, щоб проявляти свою 

творчість, треба було бути досить відважним, адже творчість – це 

оригінальність, а оригінальність в ті часи зовсім не заохочувалась. Те ж саме 

можна сказати й про відчуття автономності: воно пов’язане із незалежністю 

та можливістю відсторонитися, відділитися від людей навкруги, що також 

було не найкращою думкою та не найлегшим завданням у часи побудови 

комунізму. Тому, можливо, після виховання в таких умовах у людей, яким на 

даний час 30-39 років, спрацьовують закладені у дитинстві патерни 

поведінки, за яких творчість та незалежність є неприпустимою розкішшю. У 

цьому випадку необхідність розвитку спонтанності, під час якого будуть 

відпрацьовуватись проблеми автономності через творчі засоби, стає ще більш 

актуальною для людей віком 30-39 років. Однак це питання потребує більш 

детального вивчення, тому може бути віднесене до перспектив розвитку 

нашого дослідження. 

Отже, після проведеного порівняльного аналізу середніх показників 

дослідження серед трьох вікових груп (18-22, 23-29 та 30-39 років) було 

виявлено, що середні показники  толерантності до невизначеності, шкали 
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загальної інтернальності, інтернальності в сфері виробничих та сімейних 

відносин найвищі у представників групи 30-39 років, а найменші за цими ж 

показниками у групі 18-22 років. Вікова група 23-29 років має найвищі 

показники за шкалами інтернальності в сфері досягнень, в сфері невдач, в 

сфері міжособових стосунків та вольової саморегуляції, в той час як вікова 

група 30-39 років мають найнижчі значення за цими показниками. Значення 

показників креативності, автономності та гнучкості у спілкуванні найвищі у 

групі 18-22 років. Отримані дані дозволяють зрозуміти, що поряд із 

спонтанністю найвищого розквіту у віці 23-29 років також набуває така 

особистісна властивість, як вольова саморегуляція, що може вказувати на те, 

що розвиток цих двох властивостей відбувається одночасно. 

По-друге, було проведено порівняльний аналіз розподілу 

досліджуваних показників за статтю за допомогою t-критерію Ст’юдента.  

Було отримано результати порівняння середніх показників між чоловіками та 

жінками, які вказали на те, що відмінності між цими двома вибірками є 

статистично достовірними (p<0,05). 

Результати порівняння середніх показників між чоловіками та жінками 

вказали на те, що відмінності між цими двома вибірками є статистично 

достовірними (p<0,05). На рисунку 2.11 для більш наглядної демонстрації 

результатів дослідження толерантності до невизначеності серед чоловіків та 

жінок наведено гістограму середнього розподілу показників.  

Як видно із рисунку 2.11, у чоловіків показники толерантності до 

невизначеності значно вищі, ніж у жінок. Це може казати про те, що чоловіки 

більш готові до зміни ситуації навкруги. Пояснити це можна тим, що в наш 

неспокійний час більша відповідальність покладається на чоловіків: у нашій 

країні все ще чоловіки є тими, хто забезпечує родину, дружину та дітей (у 

більшості сімей). Крім того чоловікам ще необхідно забезпечувати захист 

своєї родини та країни. Тому не дивно, що задля того, щоб виконувати всі ці 

важливі, нелегкі та іноді навіть небезпечні функції, чоловікам необхідно бути 

готовими до невизначних, змінних та незнайомих ситуацій.   
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Рис.2.11. Рівень толерантності до невизначеності серед чоловіків та 

жінок. 

 

В таблиці 2.5 наведено результати розподілу середніх показників  

локусу контролю серед чоловіків та жінок. Результати порівняння середніх 

показників між чоловіками та жінками вказали на те, що відмінності між 

цими двома вибірками є статистично достовірними (p<0,05).  

Як видно із таблиці 2.5, показники загальної інтернальності серед 

чоловіків та жінок знаходяться майже на одному рівні, становлячи різницю у 

0,15 бали. Це може вказувати на те, що у жінок все ж таки трохи більше 

виражений інтернальний локус контролю, що говорить про жіночу 

відповідальність, однак різниця у показниках незначна, що, з нашої точки 

зору, говорить про те, що поняття відповідальності має майже однакове 

значення як для чоловіків, так і для жінок. Це також може бути припущенням 

стосовно того, що завдяки однаковому рівню локусу контролю, 

представникам обох статей легше знайти спільну мову та домовитись 

стосовно розподілу обов’язків, якщо мова йде про сімейну пару, чи сфери 

відповідальності та обов’язків, якщо це стосується професійної сфери. 
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Таблиця 2.5. 

Результати дослідження рівня суб’єктивного контролю серед 

чоловіків та жінок 

Шкали за методикою 

«Рівень суб’єктивного контролю» 

Жінки  
Чоловіки 

Загальна інтернальність  32,64 32,49 

Інтернальність в сфері досягнень  7,73 5,89 

Інтернальність в сфері невдач  8,48 5,03 

Інтернальність у сімейних стосунках  -1,64 1,43 

Інтернальність в сфері виробничих стосунків  10,63 10,26 

Інтернальність в сфері міжособових 

стосунків  

3,69 
3,11 

Інтернальність стосовно здоров'я і хвороб 4,22 3,06 

 

Результати розподілу середніх значень показників за шкалами 

інтернальності серед чоловіків та жінок наведено нижче у гістограмі 2.12.  

 

Рис. 2.12. Розподіл середніх значень показників за шкалами 

інтернальності серед чоловіків та жінок. 
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Як видно із гістограми 2.12, показники інтернальності за 

шкалами: інтернальності в сфері досягнень, інтернальності в сфері невдач, 

інтернальності в сфері виробничих стосунків, інтернальності в сфері 

міжособових стосунків та інтернальності стосовно здоров'я і хвороб вищі у 

жінок та наближуються до середніх показників за вибіркою. Однак 

показники за шкалою інтернальності у сімейних стосунках помітно вищі у 

чоловіків. Також помітною є різниця між показниками шкал інтернальності в 

сфері досягнень та інтернальності в сфері невдач, де показники жінок значно 

вищі за показники чоловіків. 

Вищі показники за шкалами інтернальності у сферах досягнень, невдач, 

виробничих та міжособових стосунків у жінок можуть бути пояснені тим, що 

у багатьох жінок останнім часом з’явилася тенденція досягати усього 

самостійно та бути незалежною від інших. Вони прагнуть досягти великих 

професійних висот, що потребує відокремлення від оточуючих людей та 

складання стратегії просування кар’єрними сходами. Тому у випадку успіху 

або невдачі, вони розуміють, що це результат саме їхніх дій. Звідси може 

бути високий рівень інтернального локусу контролю. Якщо продовжувати 

розмірковувати у професійному контексті, тоді стає зрозумілим, чому у 

жінок вищі показники за шкалою інтернальності у виробничих та 

міжособових відносинах, - вони розуміють, що якість стосунків може бути 

залежною від їхніх дій, поведінки та реакцій, тобто можна казати про жіночу 

рефлексію.  

Цікавим є результат за показником інтернальності у сфері сімейних 

відносин, де у чоловіків значно вищі показники, ніж у жінок. Можна 

припустити, що при бажанні бути самостійною та незалежною у 

зовнішньому, не сімейному середовищу, жінка відчуває себе залежною у 

своїй родині. І в цьому моменті важко зрозуміти, що є першочерговим: 

бажання жінки бути самостійною та незалежною у зовнішньому середовищі 

через відчуття себе залежною у родині, чи навпаки – через те, що жінки 

прагнуть до своєї незалежності, вони недостатньо працюють над створенням 
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сприятливої атмосфери у своїй родині, і тому чоловіки відчувають себе більш 

відповідальними за те, що відбувається у родині. Це питання потребує більш 

глибокого аналізу та іншої спрямованості дослідження. 

У рисунку 2.13 зображено середні результати показників саморегуляції 

серед чоловіків та жінок. Результати порівняння середніх показників між 

чоловіками та жінками вказали на те, що відмінності між цими двома 

вибірками є статистично достовірними (p<0,05). 

11

12

13

Чоловіки Жінки

Вольова саморегуляція

Рис. 2.13. Рівень вольової саморегуляції серед чоловіків та жінок 

 

Як видно із рисунку 2.13, різниця між середніми показниками вольової 

саморегуляції чоловіків та жінок складає лише 0,7. На наш погляд, це вказує 

на те, що жінки і чоловіки мають майже однакові показники вольової 

саморегуляції. Це може говорити про те, що немає різниці у статі, коли мова 

заходить стосовно регуляції своїх вчинків, дій та емоцій. Що є доволі 

неочікуваним результатом, адже стереотипно завжди вважалось, що чоловіки 

є більш стриманими, ніж жінки. Можливо, це також може бути пояснене 

сучасним прагненням до зрівняння у можливостях чоловіків та жінок. 

У рисунку 2.14 зображено середні результати показників креативності, 

автономності та гнучкості у спілкуванні серед чоловіків та жінок. 
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Рис. 2.14. Розподіл середніх значень показників креативності, 

автономності та гнучкості у спілкуванні серед чоловіків та жінок. 

 

Результати порівняння середніх показників чоловіків та жінок вказали 

на те, що відмінності між цими двома вибірками є статистично достовірними 

(p<0,05). 

Як помітно з рисунку 2.14, показники за шкалою креативності та 

гнучкості у спілкуванні майже однакові серед чоловіків та жінок, в той час як 

показники автономності та спонтанності трохи вищі у чоловіків. Показники 

креативності та гнучкості у спілкуванні схожі між собою тим, що потребують 

нестандартного мислення та здатності до творення нового. У віці ранньої 

дорослості, як було зазначено вище, все ще продовжується розвиток 

інтелектуальних структур, але все ж таки вони вже сформовані певним чином 

та не мають таких великих відмінностей у чоловіків та жінок, як мали у 

підлітковому віці, коли дівчата розвивалися майже у всіх сферах швидше, 

ніж хлопці. І це може пояснювати, чому ці показники не значно 

відрізняються за статтю. 

Отже, після проведеного порівняльного аналізу середніх показників 

дослідження серед чоловіків та жінок було виявлено, що середні показники  

толерантності до невизначеності та інтернальності у сфері сімейних 

стосунків помітно вищі у чоловіків, ніж у жінок. Також було виявлено 

помітне переважання у середніх показниках жінок за шкалами інтернальності 
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в сфері досягнень та  інтернальності в сфері невдач.  Менш помітне 

переважання середніх показників чоловіків спостерігається за шкалами 

автономності та спонтанності, в той час як у жінок існує невелике 

переважання серед показників за шкалами інтернальності у сфері 

виробничих стосунків, інтернальності у сфері міжособових стосунків та 

інтернальності у сфері здоров’я та хвороб. Жінки та чоловіки мають майже 

рівні значення показників загальної інтернальності, вольової саморегуляції, 

креативності та гнучкості у спілкуванні. Отримані дані дозволяють краще 

зрозуміти особливості досліджуваних особистісних властивостей у 

співвідношенні із спонтанністю, які полягають у різниці між гендерними 

групами. 

По-третє, було проведено аналіз та інтерпретацію кореляційних 

зв’язків досліджуваних особистісних властивостей. Було проведено 

кореляційний аналіз, який виявив наявність багатьох зв’язків між 

показниками, що досліджуються. Для більшої зручності нами були зроблені 

таблиці з кореляційними зв’язками окремих показників.  

В таблиці 2.6 представлені кореляційні зв’язки показника 

толерантності до невизначеності із іншими показниками дослідження.  

Як видно з таблиці 2.6, показник толерантності до невизначеності 

позитивно корелює із такими показниками: шкалами загальної 

інтернальності, інтернальності в сфері досягень, в сфері сімейних, 

міжособових та виробничих стосунків, з вольовою саморегуляцією, 

креативністю, автономністю та спонтанністю (p < 0,01). Менш виражений 

зв’язок наявний також із показником гнучкості у спілкуванні (p < 0,05). 

Зв’язок толерантності до невизначеності із загальної інтернальністю    

(r = 0,340; р<0,001) може бути пояснений тим, що чим більше особистість 

відчуває себе відповідальною за своє життя, за свої вчинки, дії та почуття, 

тим більше вона готова до змін, які можуть раптово початися серед її до того 

спокійного життя. Суть в тому, що якщо людина усвідомлює, що її життя та 

все те, що в ньому відбувалось, відбувається та відбудеться, залежить від її 
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дій, намірів та думок, то й неочікувані ситуації вона буде сприймати як 

результат своїх дій. Інтернальний локус контролю дозволить людині при 

настанні нової незвичної для неї ситуації почати самостійно міркувати, як 

треба реагувати і що робити, тоді як людина з екстернальним локусом 

контролю при потраплянні у невизначну ситуацію може розгубитися та 

шукати допомоги не в собі, а у оточуючих/Бога/долі тощо. Так може 

пояснюватись загальний зв’язок толерантності до невизначеності із локусом 

контролю в цілому.  

Таблиця 2.6.   

Значенння коефіцієнтів кореляції між показником толерантності 

до невизначеності та іншими показниками властивостей особистості 

Властивості особистості Рівень 

значущості  Толерантність до 

невизначеності 

Загальна інтернальність 0,340 0,000 

Інтернальність в сфері досягнень 0,406 0,000 

Інтернальність в сфері невдач 0,015 0,878 

Інтернальність у сімейних стосунках 0,291 0,003 

Інтернальність в сфері виробничих 

стосунків 

0,317 0,001 

Інтернальність в сфері міжособових 

стосунків 

0,257 0,009 

Інтернальність стосовно здоров'я і 

хвороб 

-0,055 0,580 

Вольова саморегуляція 0,267 0,004 

Креативність 0,529 0,000 

Автономність 0,421 0,000 

Спонтанність 0,488 0,000 

Гнучкість у спілкуванні 0,230 0,014 
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Розглянемо можливі пояснення кореляційних зв’язків показника 

толерантності до невизначеності із показниками інших шкал інтернальності. 

Зв’язок толерантності до невизначеності із шкалою інтернальності в 

сфері досягнень (r = 0,406; р<0,001) може проявлятися в тому, що під час 

емоційно позитивних ситуацій успіху або виконання запланованого, люди з 

високим локусом контролю усвідомлюють, що це результат саме їхніх дій, а 

не допомога випадковості ситуації, тому вони перебувають у стані готовності 

використовувати зміну ситуації для того, щоб досягти успіху.  

Кореляція показника толерантності до невизначеності із показником 

шкали інтернальності в сфері сімейних стосунків (r = 0,291; р<0,005) може 

пояснюватись тим, що у взаємовідносинах між членами родини інколи (у 

деякого навіть часто) буває складно передбачити, хто як відреагує та ту чи 

іншу ситуацію, особливо, якщо ця ситуація неочікувана та нова. Тому люди з 

інтернальним локусом контролю у сімейних відносинах, які розуміють, що 

щастя подружнього життя та взаємовідносин із дітьми залежить в першу 

чергу від них самих, готові зустрітися із невизначеністю та неочикуваністю у 

родинних стосунках, адже це не повинно лякати та бути причиною сімейних 

негараздів, а, навпаки, може стати гарною нагодою для того, щоб 

удосконалити існуючі стосунки. 

Причина зв’язку показника толерантності до невизначеності із 

показником шкали інтернальності у сфері міжособових стосунків може бути 

у тому, що небагато хто з людей може наперед точно сказати, як буде себе 

поводити його співрозмовник (r = 0,257; р<0,01). І це може викликати у 

декого під час особливо важливих переговорів тривожний стан. Однак люди, 

які готові до невизначеності, почувають себе більш вільно та впевнено у 

спілкуванні з оточуючими. Таке відчуття спокою та задоволення від 

непередбачуваної бесіди стає можливим за умови здатності людини бачити 

та розуміти наслідки своїх дій, поведінки та слів. Те ж саме можна сказати і 

про пояснення кореляції толерантності до невизначеності із шкалою 

інтернальності у виробничих стосунках, з єдиним уточненням, що готовність 
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до раптових змін та здатність усвідомлювати наслідки своїх дій відбуваються 

у контексті професійної сфери. Це значить, що людина із інтернальним 

локусом контролю та готовністю до змін розуміє, що і як їй треба робити при 

виникненні неочікуваної ситуації для того, щоб досягти найкращого 

результату. В той час як екстернальний локус контролю та ригідність до змін 

створюють для людини такі умови, за яких  вона не може продуктивно 

виконувати свої обов’язки у разі виникнення несподіванки, наприклад, 

раптової перевірки керівництвом роботи підлеглих, та буде бачити причиною 

своєї неуспішності обставини, у нашому прикладі керівництво, яке не 

попередило про перевірку. 

Кореляційний зв’язок між толерантністю до невизначеності та 

вольовою саморегуляцією (r = 0,267; р<0,005) може бути пояснений тим, що 

людині для того, щоб бути готовою до зміни ситуації та сприймати ці зміни 

спокійно, без страху та тривоги, необхідно бути певною в своїй здатності 

контролювати свою поведінку та емоції. Під час неочікуваних подій головне 

не розгубитися, а для цього потрібно мати високий рівень самовладання. 

Людині, якій не властивий самоконтроль, яка не здатна стримувати свої 

емоції та поведінку, буде важко впоратися із раптовою ситуацією через те, 

що вона у першу чергу не здатна впоратися із своїми власними 

переживаннями. 

Показник толерантності до невизначеності також має кореляційний 

зв’язок із показником креативності, що може пояснюватися через прямий 

зв’язок творчості та нових вражень (r = 0,529; р<0,001). Неодноразово було 

відмічено, що потік творчої енергії можливо відкрити або збільшити, якщо 

змінити середовище, або раптово потрапити у незвичні обставини, або 

пережити новий досвід у неочікуваній ситуації. Таке різке занурення у свіжі 

враження спонукає особистість виражати отримані переживання через 

творчість або творчі засоби. 

Зв’язок показника толерантності до невизначеності із показником 

автономності може бути пояснений тим, що чим більше людина відчуває 
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себе готовою до нових невизначних ситуацій, тим більше вона відчуває себе 

незалежною від інших людей та обставин (r = 0,421; р<0,001). Тобто якщо 

вона почуває себе вільною від обмежень, які на неї можуть накладати люди 

(батьки, дружина/чоловік, діти, керівництво, колеги тощо) та умови життя 

(соціально-економічний статус, релігія, культура, політично-військові 

обмеження), тоді вона може не остерігатися незвичайних ситуацій, адже вона 

вільна обирати те, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. 

Міцний позитивний кореляційний зв’язок спостерігається між 

показником толерантності до невизначеності та показником спонтанності (r = 

0,488; р<0,001). Це може бути пояснене тим, що спонтанність як готовність 

діяти новим чином в незалежності від ситуації – нова вона чи вже знайома – 

передбачає у собі готовність до того, що діяти треба буде у незвичних, 

невизначених, інколи небезпечних умовах. І такі умови сприяють кращому та 

більш швидкому розвитку спонтанності, адже розвивати її можливо, 

потрапляючи кожний раз у нові ситуації. 

В таблиці 2.7 представлені кореляційні зв’язки показника локусу 

контролю із іншими показниками особистісних властивостей. 

Таблиця 2.7. 

Значенння коефіцієнтів кореляції між показником загальної 

інтернальності та іншими показниками властивостей особистості 

Властивості особистості Рівень 

значущості  Загальна 

інтернальність 

Толерантність до невизначеності 0,340 0,000 

Вольова саморегуляція 0,516 0,000 

Креативність 0,374 0,000 

Автономність 0,301 0,001 

Спонтанність 0,389 0,000 

Гнучкість у спілкуванні 0,193 0,039 
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В таблиці 2.7 показано, що позитивні кореляційні зв’язки існують між 

показником загальної інтернальності та показниками толерантності до 

невизначеності, вольової саморегуляції, креативності, автономності та 

спонтанності (р<0,01). Менш слабкий зв’язок присутній також і з показником 

гнучкості у спілкуванні (р<0,05). 

Кореляційний зв’язок показника загальної інтернальності та показника 

толерантності до невизначеності був проінтерпретований нами вище. Тому 

переходимо одразу до інтерпретації кореляційних зв’язків між показником 

загальної інтернальності та показниками вольової саморегуляції, 

креативності, автономності та спонтанності. 

Пояснення зв’язку показника загальної інтернальності із показником 

вольової саморегуляції полягає у тому, що відповідальність потребує 

контролю (r = 0,516; р<0,001). Цей зв’язок говорить про те, що чим вищий 

рівень інтернального локусу контролю має людина, тим вищий рівень 

саморегуляції їй притаманний. Або, іншими словами, розвиток здатності до 

наполегливості та самовладання призводить до формування та розвитку 

відповідальності особистості. 

Показник загальної інтернальності позитивно корелює із показником 

креативності (r = 0,374; р<0,001), що говорить про те, що чим більше людина 

вірить у свої сили та бере відповідальність на себе, тим більш творчою вона 

себе почуває. Також можна казати про зворотній зв’язок: чим більше 

творчого самовиразу присутнє у житті людини, тим більше це сприяє 

розвиткові відповідальності цієї людини. 

Зв’язок показника загальної інтернальності та показника автономності 

вказує на те, що здатність усвідомлювати наслідки власних дій наближають 

людину до незалежного життя (r = 0,301; р<0,001). І пояснюється це тим, що 

для отримання незалежності людині необхідно будувати свою поведінку та 

життя загалом відповідно. А незалежність досягається при умові, що людина 

здатна відповідально ставитися до свого життя, до тих завдань та вимог, які 

перед нею висувають важливі для неї люди та оточення. І після того, як 
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людина зможе це довести собі та оточуючим її людям, вона отримує свою 

істинну незалежність, яка неможлива без істинної та глибоко усвідомленої 

відповідальності. 

Також було встановлено, що показник загальної інтернальності має 

позитивний кореляційний зв’язок із показником спонтанності (r = 0,389; 

р<0,001), що також співпадає із нашими теоретичним положенням стосовно 

взаємозв’язку усіх досліджуваних нами властивостей особистості із 

спонтанністю. Цей зв’язок може бути пояснений тим, що істинна 

спонтанність, дослідженням якої ми займаємося, потребує досить 

обережного поводження, в тому сенсі, що для того, щоб ця спонтанність не 

була сплутана з імпульсивністю та неконтрольованою емоційністю, до неї 

треба ставитися відповідально. Тому при відсутності раніше сформованої 

структури відповідальності особистості набуття та прояв її істинної 

спонтанності стає неможливим, адже спонтанність – це усвідомлена 

природна реакція на те, що відбувається із особистістю. А усвідомлена 

реакція, у свою чергу, передбачає усвідомлення наслідків цієї реакції, що і 

являє собою, по суті, інтернальний локус контролю. 

Нижче представлені результати кореляційного аналізу для шкал 

інтернальності (інтернальність  у сфері досягнень, у сфері невдач, сімейних, 

виробничих, міжособових стосунках та у сфері здоров’я та хвороб) з іншими 

показниками дослідження.  

З таблиці 2.8 видно, що показник за шкалою інтернальності у сфері 

досягнень позитивно корелює із такими показниками, як: толерантність до 

невизначеності, вольової саморегуляції, автономності, креативності, 

спонтанності (p < 0,01). Тобто, показник за шкалою інтернальності у сфері 

досягнень не має зв’язків лише із показником гнучкості у спілкуванні.  

Показник за шкалою інтернальності у сфері невдач позитивно корелює 

із показниками вольової саморегуляції та креативності (р < 0,01). Слабкіші 

зв’язки (р < 0,05) існують із показниками автономності. Не має кореляції між 
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показником за шкалою інтернальності у сфері невдач та показниками 

толерантності до невизначеності і показником гнучкості у спілкуванні. 

Таблиця 2.8. 

Значенння коефіцієнтів кореляції між показниками шкал 

інтернальності та іншими показниками властивостей особистості 

 Толер. 

до невизн. 

Саморег. Креат. Автон. Спонт Гнучк. 

у спілк. 

ІД ,406* ,465* ,389* ,310* ,418* ,082 

ІН ,015 ,380* ,389* ,187** ,315* ,044 

ІС ,291* ,127 ,130 ,078 ,237** -,108 

ІП ,317* ,419* ,341* ,266* ,269* ,254** 

ІМ ,257 ,291 ,170 ,259** ,252** ,133 

ІЗ -,055 ,055 ,022 ,067 ,031 ,258** 
Примітки: * (p < 0,01); ** (p < 0,05); ІД - шкала інтернальності в сфері досягнень, ІН - 

шкала інтернальності в сфері невдач, ІС - шкала інтернальності у сімейних стосунках, ІВ - 

шкала інтернальності в сфері виробничих стосунків, ІМ - шкала інтернальності в сфері 

міжособових стосунків, ІЗ - шкала інтернальності стосовно здоров'я і хвороб, Толер.до 

невизн. – толерантність до невизначеності, Вольов. Саморег. – вольова саморегуляція, 

Креатив. – креативність, Автон. – автономність, Спонт. – спонтанність, Гнучк. у спілк. – 

гнучкість у спілкуванні. 

 

Показник за шкалою інтернальності у сфері сімейних стосунків 

позитивно корелює із такими показниками, як: толерантність до 

невизначеності (р < 0,01). Також наявний зв’язок, хоч і трохи слабший, із 

показником спонтанності (р < 0,05).  

Показник за шкалою інтернальності у сфері виробничих стосунків 

позитивно корелює зі всіма показниками (р < 0,01), окрім показника 

гнучкості у спілкуванні, з яким зв’язок не такий виражений (р < 0,05). 

Показник за шкалою інтернальності у сфері міжособових стосунків 

позитивно корелює із такими показниками як: толерантність до 

невизначеності та із показником вольової саморегуляції (р < 0,01). Менш 

виражений зв’язок у показника за шкалою інтернальності у сфері 
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міжособових стосунків наявний  із показниками автономності та 

спонтанності (р < 0,05). Відсутня кореляція даного  показника із 

показниками, креативності та, як не дивно, із показником гнучкості у 

спілкуванні. 

Та останній показник за шкалами інтернальності – показник 

інтернальності у сфері здоров’я та хвороб позитивно корелює із показником 

гнучкості у спілкуванні (р < 0,05). 

Нами було вирішено не надавати інтерпретації кореляційних зв’язків 

показників різних шкал інтернальності за рахунок того, що вони не є 

провідними та вирішальними у нашому дослідженні та не входять до нашої 

концептуальної моделі.  

В таблиці 2.9 представлені кореляційні зв’язки показника вольової 

саморегуляції із іншими показниками дослідження, з якої видно, що 

показник вольової саморегуляції має сильні позитивні зв’язки майже з усіма 

показниками: толерантності до невизначеності, загальної інтернальності, 

інтернальності у сфері досягнень, невдач, у сфері виробничих та 

міжособових стосунків та із показниками креативності, автономності, 

спонтанності та гнучкості у спілкуванні (р < 0,01). Відсутня кореляція 

показника вольової саморегуляції лише із показниками шкали інтернальності 

у сфері сімейних стосунків та у сфері здоров’я та хвороб. 

Пояснення кореляційних зв’язків із показниками толерантності до 

невизначеності та загальної інтернальністю наведені вище.  

Зв’язки показника вольової саморегуляції із показниками шкал 

інтернальності у сфері досягнень,  у сфері невдач, у сфері виробничих та 

міжособових стосунків пояснюються необхідністю самоконтролю у цих 

сферах. Тобто для того, щоб досягати успіху, долати невдачі, просуватися 

кар’єрними сходами та мати гарні стосунки з людьми навкруги, необхідно 

вміти себе контролювати, бути наполегливим та мати здатність до 

самовладання.  
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Таблиця 2.9. 

Значенння коефіцієнтів кореляції між показником вольової 

саморегуляції та іншими показниками властивостей особистості 

Властивості особистості Рівень 

значущості  Вольова 

саморегуляція 

Толерантність до невизначеності 0,267 0,004 

Загальна інтернальність 0,516 0,000 

Інтернальність в сфері досягнень 0,465 0,000 

Інтернальність в сфері невдач 0,380 0,000 

Інтернальність у сімейних стосунках 0,127 0,226 

Інтернальність в сфері виробничих 

стосунків 

0,419 0,000 

Інтернальність в сфері міжособових 

стосунків 

0,291 0,004 

Інтернальність стосовно здоров'я і 

хвороб 

0,055 0,598 

Креативність 0,353 0,000 

Автономність 0,310 0,001 

Спонтанність 0,333 0,000 

Гнучкість у спілкуванні 0,319 0,001 

 

Наявний позитивний кореляційний зв’язок між показниками вольової 

саморегуляції та креативності (r = 0,353; р < 0,001) може бути пояснений тим, 

що творчість – це спрямований процес творення, який передбачає певної 

структури у діянні та потребує певних вольових зусиль для того, щоб бути 

якомога більш виразним та вражаючим. Тому без наполегливості та 

самовладання творчий процес не уявляється можливим. 
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Показник вольової саморегуляції також корелює із показником 

автономності (r = 0,310; р < 0,001), пояснення чому полягає у  вмінні 

керувати своїми емоціями та діями за умови, якщо людина відчуває себе 

незалежною. Інакше кажучи, якщо людина змогла досягти своєї 

автономності, це говорить про те, що вона має достатній рівень розвитку 

наполегливості та самовладання. Та навпаки – якщо людина прагне досягти 

своєї автономності, вона може йти до неї через розвиток вольової 

саморегуляції.  

Ще один кореляційний зв’язок існує між показником вольової 

саморегуляції та показником спонтанності (r = 0,333; р < 0,001). Це 

відповідає нашому теоретичному припущенню, за якого спонтанність міцно 

пов’язана із саморегуляцією та здатністю до самоконтролю. Необхідність 

цього зв’язку можна пояснити схожим чином із поясненням кореляції між 

показником загальної інтернальності та спонтанності, яке було наведене 

вище: спонтанність є усвідомленою та природною (на противагу 

стереотипній або шаблонній) реакцією особистості на виникаючі обставини. 

І ця усвідомленість передбачає керування цією природною реакцією. Отже, 

істинна спонтанність завжди має поряд з собою саморегуляцію. 

В таблиці 2.10 представлені кореляційні зв’язки показника 

креативності з іншими показниками дослідження. 

Як видно з таблиці 2.10, показник креативності має сильні позитивні 

зв’язки із такими показниками як: толерантність до невизначеності, загальна 

інтернальність, інтернальність у сфері досягнень, у сфері невдач, у сфері 

виробничих стосунків, а також із показниками вольової саморегуляції, 

автономності, спонтанності та гнучкості у спілкуванні (р < 0,01). 

Інтерпретації кореляційних зв’язків показника креативності із показниками 

толерантності до невизначеності, загальної інтернальності, вольової 

саморегуляції наведені вище. 
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Таблиця 2.10. 

Значенння коефіцієнтів кореляції між показником креативності та 

іншими показниками властивостей особистості 

Властивості особистості Рівень 

значущості  Креативність 

Толерантність до невизначеності 0,529 0,000 

Загальна інтернальність 0,374 0,000 

Інтернальність в сфері досягнень 0,389 0,000 

Інтернальність в сфері невдач 0.389 0,000 

Інтернальність у сімейних стосунках 0,130 0,211 

Інтернальність в сфері виробничих 

стосунків 

0,341 0,100 

Інтернальність в сфері міжособових 

стосунків 

0,170 0,836 

Інтернальність стосовно здоров'я і 

хвороб 

0,022 0,000 

Вольова саморегуляція 0,353 0,000 

Автономність 0,529 0,000 

Спонтанність 0,580 0,000 

Гнучкість у спілкуванні 0,256 0,006 

Кореляційні зв’язки показника креативності із показниками шкал  

інтернальності у сфері досягнень (r = 0,389; р<0,001), у сфері невдач (r = 

0,389; р<0,001) і у сфері виробничих стосунків (r = 0,341; р<0,1) можуть бути 

пояснені тим, що творчість допомагає у будь-якій справі, зокрема, при 

усвідомленні, що ті успіхи та поразки, які трапляються з людиною по життю 

або у професійній сфері, залежать від неї самої. Тому задля більшої кількості 

позитивних результатів та меншої кількості негативних у своїй професійній 

діяльності та діяльності загалом, людина воліє до використання творчого 

підходу до вирішення задач, що постають перед нею.  
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Пояснення кореляційного зв’язку між показником креативності та 

показником спонтанності (r = 0,580; р<0,001) полягає в тому, що 

спонтанність найкраще проявляється через творчість. Тому чим вищий 

розвиток творчих здібностей особистості, тим більш спонтанною вона є. Ця 

гіпотеза була покладена до нашої теоретичної моделі і тепер була 

підтверджена емпіричними даними.  

Таблиця 2.11. 

Значенння коефіцієнтів кореляції між показником автономності та 

іншими показниками властивостей особистості 

Властивості особистості Рівень 

значущості  Автономність 

Толерантність до невизначеності 0,421 0,000 

Загальна інтернальність 0,301 0,001 

Інтернальність в сфері досягнень 0,310 0,002 

Інтернальність в сфері невдач 0,187 0,070 

Інтернальність у сімейних 

стосунках 

0,078 0,452 

Інтернальність в сфері виробничих 

стосунків 

0,268 0,009 

Інтернальність в сфері міжособових 

стосунків 

0,256 0,011 

Інтернальність стосовно здоров'я і 

хвороб 

0,067 0,518 

Вольова саморегуляція 0,310 0,001 

Креативність 0,529 0,000 

Спонтанність 0,703 0,000 

Гнучкість у спілкуванні 0,547 0,000 
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Як видно з таблиці 2.11, показник автономності має сильні позитивні 

зв’язки із такими показниками як: толерантність до невизначеності, загальна 

інтернальність, інтернальність у сфері досягнень та виробничих стосунків, 

вольової саморегуляції, креативності, спонтанності та гнучкості у 

спілкуванні (р < 0,01). Менш виражені зв’язки із показником інтернальності у 

сфері міжособових стосунків (р < 0,05).   

Кореляційні зв’язки між показником автономності та показниками 

толерантності до невизначеності, загальної інтернальності, вольовової 

саморегуляції та креативності проінтерпретовані вищі. 

Зв’язок показника автономності із показниками інтернальності у сфері 

досягнень (r = 0,310; р < 0,005) та виробничих стосунків (r = 0,268; р < 0,01) 

пояснюється тим, що чим більше відповідальності відчуває людина стосовно 

своїх успіхів по життю та у професійній діяльності, тим більш незалежною 

вона є. Тобто для того, щоб досягти своєї автономності, людина повинна 

вміти брати на себе відповідальність за свої досягнення та за те, що 

відбувається із нею у її професійному житті. Ця тенденція може працювати і 

у зворотному напрямку: чим більш незалежною намагається бути людина у 

своїх діях та виборах, тим більше вона усвідомлює та бере на себе 

відповідальності за свої успіхи та кар’єрні стосунки. 

Також проведений кореляційний аналіз показав, що між показником 

автономності та показником спонтанності (r = 0,703; р < 0,001) теж присутній 

зв’язок, який може бути пояснений тим, що лише особистість, яка відчуває 

себе незалежною та нескутою ніякими обмеженням, може дозволити собі 

бути спонтанною. Іншими словами, чим більш людина почуває себе 

автономною у своїх діях та рішеннях, тим більш спонтанною вона є, адже 

спонтанність передбачає свободу вибору дій та реакцій, що не може бути 

можливим за умови, якщо людина не відчуває себе здатною діяти на свій 

розсуд.  
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В таблиці 2.12 представлені кореляційні зв’язки показника гнучкості у 

спілкуванні із іншими показниками дослідження. 

Як видно з таблиці 2.12, показник гнучкості у спілкуванні має сильні 

позитивні зв’язки із такими показниками як: вольова саморегуляція, 

автономність, креативність та спонтанність (р < 0,01). Менш виражені 

зв’язки у показника гнучкості у спілкуванні існують із толерантністю до 

невизначеності, загальною інтернальністю, інтернальності у сфері 

виробничих стосунків та у сфері здоров’я та хвороб (р < 0,05).  

Таблиця 2.12. 

Значенння коефіцієнтів кореляції між показником гнучкості у 

спілкуванні та іншими показниками властивостей особистості 

Властивості особистості Рівень 

значущості  Гнучкість у спілкуванні 

Толерантність до невизначеності 0,230 0,014 

Загальна інтернальність 0,193 0,039 

Інтернальність в сфері досягнень 0,082 0,432 

Інтернальність в сфері невдач 0,044 0,671 

Інтернальність у сімейних 

стосунках 

-0,108 0,298 

Інтернальність в сфері виробничих 

стосунків 

0,254 0,013 

Інтернальність в сфері 

міжособових стосунків 

0,133 0,199 

Інтернальність стосовно здоров'я і 

хвороб 

0,258 0,012 

Вольова саморегуляція 0,319 0,001 

Автономність 0,256 0,006 

Креативність 0,547 0,000 

Спонтанність 0,403 0,000 
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Показник гнучкості у спілкуванні має міцний зв’язок із показником 

вольової саморегуляції (r = 0,319; р < 0,001), що може бути пояснене через 

необхідність контролювати вербальні вислови задля того, щоб 

висловлюватись вільно та розкуто. Це виглядає з одного боку парадоксально: 

контролювати мовлення заради того, щоб вільно висловлюватися. Однак ця 

закономірність працює схожим образом із положенням про поєднання 

спонтанності та саморегуляції: лише при усвідомленні та вмінні регулювати 

свою вербальну поведінку, людина здатна досягти високо рівня гнучкості у 

спілкуванні.  

Міцний зв’язок показника гнучкості у спілкуванні із показником 

креативності (r = 0,547; р < 0,001) пояснюється їхньою схожою природою: і 

через креативність, і через гнучкість у спілкуванні проявляється 

оригінальність особистості. Тобто, чим більш творчою є людина, тим більш 

вільно вона буде проявляти себе у спілкуванні. Вірно і зворотне – чим менше 

стереотипних виражень та слів використовує людина у своїй мові, тим вищий 

рівень її креативності. 

Зв’язок показника гнучкості у спілкуванні із показником автономності 

також наявний (r = 0,256; р < 0,01), і причиною того може бути необхідність 

відчуття незалежності задля вільного спілкування, тобто чим більший рівень 

автономності особистості, тим більш вільно та оригінально вона спілкується. 

Та навпаки: чим менш ригідною є мова людини, тим більш незалежною вона 

себе відчуває. 

Показник гнучкості у спілкуванні міцно та позитивно корелює із 

показником спонтанності (r = 0,403; р < 0,001). Це може пояснюватись тим, 

що спонтанність особистості може проявлятися через різні шляхи, одним з 

яких є оригінальна, не стереотипна мова. Тобто чим вищий рівень 

спонтанності особистості, тим більш різноманітною та цікавішою будуть її 

вербальні висловлювання. Можлива і зворотна інтеракція: більш високий 

рівень гнучкості у спілкуванні впливає на розвиток більш високого рівня 

спонтанності особистості. 
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Менш міцний зв’язок присутній між показником  гнучкості у 

спілкуванні та толерантності до невизначеності (r = 0,230; р < 0,05). Він 

пояснюється тим, що людина, яка готова до невизначних ситуацій, також 

готова і до вільного не спланованого спілкування. Одночасно вірно і 

протилежне: здатність спілкуватися без шаблонів та стереотипів у мовленні 

вказує на високий рівень толерантності до нових та незвичайних ситуацій. 

Також менш міцний зв’язок проявився між показником гнучкості у 

спілкуванні та показником загальної інтернальності (r = 0,193; р < 0,05). Це 

вказує на те, що людина із інтернальним локусом контролю відчуває себе 

більш вільною у спілкуванні і поводить себе відповідно. Так само і гнучкість 

у вербальному вираженні потребує певного рівня відповідальності. 

Враховуючи існуючу кореляцію між показниками автономності, локусу 

контролю, творчості, саморегуляції та спонтанності, було проведено 

регресійний аналіз, за допомогою якого можна визначити, що саме і яким 

чином впливає на досліджувані показники.  

Для дослідження впливу інших показників на показник автономності 

залежною змінною був визначений показник автономності, а до незалежних 

змінних ми віднесли ті показники, з якими у показника автономності були 

встановлені кореляційні зв’язки: толерантність до невизначеності, загальна 

інтернальність, інтернальність у сфері досягнень та виробничих стосунків, 

інтернальність у сфері міжособових стосунків, вольової саморегуляції, 

креативності, спонтанності та гнучкості у спілкуванні. Було використано 

метод поступового додавання змінних Степвайс, який дозволяє побачити та 

відкинути ті змінні, які є незначущими. В нашому дослідженні індекс 

колінераності не перевищує одиниці для всіх змінних, що вказує на 

відсутність впливу між змінними та дозволяє продовжити аналіз. В 

результаті ми отримали три моделі.  

Показник R Квадрат вказує на те, що остання модель пояснює 54 % 

випадків, тобто 54% від існуючої інформації. Це є достатнім показником, 

адже він більше 50%. Показник R свідчить про тісноту зв’язку між залежною 
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та незалежними змінними. В нашому випадку у третій моделі він дорівнює 

0,738 – що свідчить про достатній зв’язок між змінними. Також для 

перевірки нашої моделі ми застосували тест Дурбін-Ватсон. Він дорівнює 

1,833, що є гарною ознакою, адже цей показник повинен прагнути до 2.  

Показник  значущості, що вказує на достовірність побудованої моделі, 

в нашому випадку дорівнює нулю у всіх моделях, що також підтверджує 

робочий стан нашої моделі.  

В таблиці 2.13. нас цікавить показник значення, завдяки якому була 

обрана третя модель, адже в ній всі змінні достовірно впливають на нашу 

залежну змінну і мають значення р < 0,05. 

Тепер ми можемо скласти рівняння регресії. Воно буде мати такий 

вигляд: 

Автономність = -1,646 + 0,414 спонтанність + 0,434 гнучкість у 

спілкуванні + 0.309 креативність. 

Таблиця 2.13.   

Модель для рівняння регресії, де залежною змінною виступає 

автономність 

Модель 

№ 3 

Властивості особистості Значення для 

рівняння регресії 

Рівень 

значущості 

(Констанста) -1,646 ,020 

Спонтанність ,414 ,000 

Гнучкість у спілкуванні ,434 ,000 

Креативність ,309 ,027 

 

Отже, на основі регресійного аналізу було встановлено, що на показник 

автономності найбільшою мірою впливає показник гнучкості у спілкуванні, 

потім показник спонтанності та креативності. Це означає, що для розвитку 

своєї автономності особистість повинна бути спонтанною, що може 
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проявлятися через творчість та оригінальність спілкування. Таким чином, 

було підтверджене припущення стосовно того, що на автономність впливає 

спонтанність у поєднанні із креативністю. 

Наступним кроком було встановлення за допомогою регресійного 

аналізу, що і як впливає на показник локусу контролю. Для цього залежною 

змінною був обраний показник загальної інтернальності, а до незалежних 

змінних на основі кореляційного аналізу ми віднесли такі показники: 

толерантність до невизначеності, вольову саморегуляцію, креативність, 

автономність, спонтанність. 

Було використано метод поступового додавання змінних Степвайс, 

який дозволяє побачити та відкинути ті змінні, які є незначущими. В нашому 

дослідженні індекс колінераності не перевищує одиниці для всіх змінних, що 

вказує на відсутність впливу між змінними та дозволяє продовжити аналіз. В 

результаті ми отримали сім моделі. 

Показник R Квадрат вказує на те, що остання сьома модель пояснює 94 

% випадків, тобто 94% від існуючої інформації. Це є дуже гарним 

показником. Показник R свідчить про тісноту зв’язку між залежною та 

незалежними змінними. В нашому випадку у сьомій моделі він дорівнює 

0,970 – що свідчить про міцний зв’язок між змінними. Також для перевірки 

нашої моделі ми застосували тест Дурбін-Ватсон. Він дорівнює 1,903, що є 

досить гарною ознакою, адже цей показник повинен прагнути до 2.  

Показник значення, що вказує на достовірність побудованої моделі, в 

нашому випадку дорівнює нулю у всіх моделях, що також підтверджує 

робочий стан нашої моделі.  

В наступній таблиці 2.14 нас цікавить показник значення для рівняння 

регресії, завдяки якому була обрана сьома модель, адже в ній всі змінні 

достовірно впливають на нашу залежну змінну і мають значення р < 0,05. 

Отже, на основі регресійного аналізу було встановлено, що на показник 

загальної інтернальності найбільшою мірою впливають показники (в порядку 

спадання) вольової саморегуляції та толерантності до невизначеності. Це 
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доводить, що окрім впливу окремих шкал інтернальності, показник загальної 

інтернальності, який відповідає конструкту відповідальності у нашому 

дослідженні, залежить від вольової саморегуляції, яка є невід’ємною від 

спонтанності, та толерантності до невизначеності. Таким чином, для того, 

щоб сформувати та розвити інтернальний локус контролю, людині потрібно 

проявляти наполегливість, розвивати самовладання та бути готовою до 

невизначних ситуацій. 

Наступний показник, вплив на який ми досліджували за допомогою 

регресійного аналізу, був показник креативності. Для цього залежною 

змінною був обраний показник креативності, а до незалежних змінних на 

основі кореляційного аналізу ми віднесли такі показники: толерантність до 

невизначеності, загальна інтернальність, інтернальність у сфері досягнень, у 

сфері невдач, у сфері виробничих стосунків, а також показники вольової 

саморегуляції, автономності, спонтанності та гнучкості у спілкуванні. 

Таблиця 2.14. 

Модель для рівняння регресії, де залежною змінною виступає 

загальна інтернальність 

Модель 

№ 7 

Властивості особистості Значення для 

рівняння регресії 

Рівень 

значущості 

(Констанста) -4,383 ,047 

Вольова саморегуляція ,542 ,007 

Толерантність до 

невизначеності 
,091 ,031 

 

Було використано метод поступового додавання змінних Степвайс, 

який дозволяє побачити та відкинути ті змінні, які є незначущими. В нашому 

дослідженні індекс колінераності не перевищує одиниці для всіх змінних, що 
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вказує на відсутність впливу між змінними та дозволяє продовжити аналіз. В 

результаті ми отримали 4 моделі. 

Показник R Квадрат вказує на те, що остання модель пояснює 49 % 

випадків, тобто 49% від існуючої інформації. Це є гарним показником, тому 

що він наближається до 50%. Показник R свідчить про тісноту зв’язку між 

залежною та незалежними змінними. В нашому випадку у четвертій моделі 

він дорівнює 0,705 – що свідчить про міцний зв’язок між змінними. Також 

для перевірки нашої моделі ми застосували тест Дурбін-Ватсон. Він дорівнює 

1,706, що є досить гарною ознакою, адже цей показник повинен прагнути до 

2.  

Показник  значення, що вказує на достовірність побудованої моделі, в 

нашому випадку дорівнює нулю у всіх моделях, що також підтверджує 

робочий стан нашої моделі.  

В наступній таблиці 2.15 нас цікавить показник значення для рівняння 

регресії, завдяки якому була обрана четверта модель, адже в ній всі змінні 

достовірно впливають на нашу залежну змінну і мають значення р < 0,05. 

Таблиця 2.15. 

Модель для рівняння регресії, де залежною змінною виступає 

креативність 

Модель 

№ 4 

Властивості особистості Значення для 

рівняння регресії 

Рівень 

значущості 

(Констанста) 6,875 6,875 

Спонтанність ,195 ,195 

Інтернальність в сфері 

невдач 
,080 ,080 

Толерантність до 

невизначеності 
,025 ,025 

 

Тепер ми можемо скласти рівняння регресії. Воно буде мати такий 

вигляд: 
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Креативність = 6,875 + 0,195 спонтанність + 0,145 автономність +0,08 

інтернальність у сфері невдач + 0,025 толерантність до невизначеності. 

Отже, на основі регресійного аналізу було встановлено, що на показник 

креативності найбільшою мірою впливають показники (в порядку спадання): 

спонтанності, автономності, інтернальності у сфері невдач та толерантність 

до невизначеності. Це говорить про те, що креативність, яка відповідає 

конструкту творчості у нашому дослідженні, залежить від автономності та 

від спонтанності та толерантності до невизначеності. Таким чином, для того, 

щоб розвити творчість, людині потрібно дозволити собі бути спонтанною, 

готовою до змінних ситуацій та незалежною у власних виборах та діях. 

Передостаннім показником, який ми перевіряли за допомогою 

регресійного аналізу на наявність та характер впливу інших показників, є 

показник вольової саморегуляції.  

Для цього залежною змінною був обраний показник вольової 

саморегуляції, а до незалежних змінних на основі кореляційного аналізу ми 

віднесли такі показники: толерантність до невизначеності, загальна 

інтернальність, інтернальність у сфері досягнень, невдач, у сфері виробничих 

та міжособових стосунків та показники креативності, автономності, 

спонтанності та гнучкості у спілкуванні. Було використано метод 

поступового додавання змінних Степвайс, який дозволяє побачити та 

відкинути ті змінні, які є незначущими. В нашому дослідженні індекс 

колінераності не перевищує одиниці для всіх змінних, що вказує на 

відсутність впливу між змінними та дозволяє продовжити аналіз. В 

результаті ми отримали дві моделі. 

Показник R Квадрат вказує на те, що остання модель пояснює 34 % 

випадків, тобто 34% від існуючої інформації. Це є непоганим показником, 

адже він наближається до 50% від усієї вибірки. Показник R свідчить про 

тісноту зв’язку між залежною та незалежними змінними. В нашому випадку 

у другій моделі він дорівнює 0,583 – що свідчить про достатній зв’язок між 

змінними. Також для перевірки нашої моделі ми застосували тест Дурбін-
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Ватсон. Він дорівнює 1,502, що є досить гарною ознакою, адже цей показник 

повинен прагнути до 2.  

Показник  значення, що вказує на достовірність побудованої моделі, в 

нашому випадку дорівнює нулю у всіх моделях, що також підтверджує 

робочий стан нашої моделі.  

В наступній таблиці 2.16 нас цікавить також показник значення для 

рівняння регресії, завдяки якому була обрана друга модель, адже в ній всі 

змінні достовірно впливають на нашу залежну змінну і мають значення 

Знач.<0,05.  

Тепер ми можемо скласти рівняння регресії. Воно буде мати такий 

вигляд: 

Вольова саморегуляція = 6,287 + 0,389 гнучкість у спілкуванні + 0,82 

загальна інтернальність. 

Таблиця 2.16. 

Модель для рівняння регресії, де залежною змінною виступає 

вольова саморегуляція 

Модель 

№ 4 

Властивості особистості Значення для 

рівняння регресії 

Рівень 

значущості 

(Констанста) 6,287 ,000 

Загальна інтернальність ,082 ,000 

Гнучкість у спілкуванні ,389 ,014 

 

Отже, на основі регресійного аналізу було встановлено, що на показник 

вольової саморегуляції найбільшою мірою впливають показники гнучкості у 

спілкуванні та загальної інтернальності. Це вказує на те, що розвиток та 

формування вольової саморегуляції більшою мірою залежить від рівня 

відповідальності особистості та здатності до не ригідного спілкування. 

Проведення регресійного аналізу було необхідно задля розуміння, що і 

як впливає на ті показники, які корелюють зі спонтанністю, а також для того, 
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щоб встановити, через які шляхи можливо дійти до розвитку тих показників, 

які впливають на спонтанність особистості (як було встановлено вище, 

найбільше на спонтанність впливають: креативність, автономність та 

толерантність до невизначеності). 

З метою дослідити та встановити, як розподіляються та групуються 

досліджувані показники, був проведений факторний аналіз.  

Було використано метод обертання Varimax, який намагається 

максимізувати дисперсію кожного з факторів, таким чином, загальна 

кількість дисперсії, яка враховується, перерозподіляється серед добутих 

факторів. Побудована модель є працездатною, що підтверджується 

показниками тестів КМО та Тест Барлетта. Для підтвердження якості 

побудованої моделі показник КМО повинен наближатися до 1, а Тест 

Барлетта – до 0. У відповідності до цих вимог можна стверджувати, що наша 

модель є працездатною, адже показник КМО дорівнює 0,721, а Тест Барлетта 

Sig = 0.  

У таблиці 2.17 виокремлено ті показники, які роблять найбільш 

вагомий внесок у кожний з факторів. 

Для того, щоб зрозуміти, яку кількість факторів необхідно виокремити, 

було використано критерій Кайзера чи критерій власних чисел. Цей критерій 

був запропонований Кайзером і використовується дослідниками найбільш 

часто. Полягає у відборі лише тих факторів, власне значення яких дорівнює 

або перевищує одиницю. Це означає, що якщо фактор не виділяє дисперсію, 

що є еквівалентною, дисперсії хоча б однієї змінної, то він опускається та не 

використовується в подальшому аналізі. Статистичним інструментарієм було 

виокремлено 3 фактори, власні значення яких більше 1 та які загалом 

пояснюють 64% вихідної інформації за вибіркою, що є достатнім 

показником, на який можна спиратися під час інтерпретації результатів. Три 

фактори є приблизно однаковими за рівнем значущості, а відсотковому 

значенні поясненої дисперсії перший фактор пояснює більшу частину 
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вихідної інформації порівняно із третім фактором.  Так, 1-ий фактор пояснює 

24,3%, 2-ий фактор 21,4%, а третій фактор – 18,2%. 

Таблиця 2.17. 

Навантаження факторів 

  Компонента 

 Назва параметру 1 2 3 

Толерантність до невизначеності ,500*   

Загальна інтернальність ,911*   

Інтернальність в сфері досягнень ,848*   

Інтернальність в сфері невдач ,677*   

Інтернальність у сімейних стосунках   -,584* 

Інтернальність в сфері виробничих 

стосунків 
,726*   

Інтернальність в сфері міжособових 

стосунків 
,647*   

Інтернальність стосовно здоров'я і 

хвороб 
  ,607* 

Вольова саморегуляція ,627*   

Креативність ,632* ,419*  

Автономність ,588* ,582*  

Спонтанність ,678* ,528*  

Гнучкість у спілкуванні  ,445* ,622* 

 

Фактор № 1 (24,3% поясненої дисперсії) включає такі змінні: 

«толерантність до невизначеності», «загальна інтернальність», 

«інтернальність у сфері досягнень», «інтернальність у сфері невдач», 

«інтернальність у сфері виробничих стосунків», «інтернальність у сфері 

міжособових стосунків», «вольову саморегуляцію», «креативність», 

«автономність» та «спонтанність». Цей фактор включає в себе досліджувані 

властивості особистості, до яких ще додались соціально значущі аспекти, 

такі як: взаємодія із соціумом та людьми навкруги, направленість на успіх та 

досягнення у професійній сфері. Отже, цей фактор може мати назву 

«Компоненти особистісної свободи» 

Фактор № 2 (21,4% поясненої дисперсії)  включає такі змінні: 

«креативність», «автономність», «спонтанність» та «гнучкість у спілкуванні». 
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Поєднання цих змінних може бути пов’язане із тим, що всі вони є 

показниками шкал однієї методики, яка досліджує самоактуалізацію 

особистості. А також може вказувати на ознаки творчої особистості. Отже, 

цей фактор може отримати назву «Ознаки творчої особистості». 

До фактору № 3 (18,2% поясненої дисперсії) входять такі змінні: 

«інтернальність у сфері сімейних стосунків» (із зворотною кореляцією), 

«інтернальність у сфері здоров’я», «інтернальність у сфері хвороб» і 

«гнучкість у спілкуванні». Цей фактор може стосуватися відносин у родині, 

ставлення до стану здоров’я як свого, так і родичів, а також вміння розуміти 

та підбирати правильні слова під час спілкування із членами родини. Отже, 

цей фактор має назву «Ознаки родинного спілкування».  

З метою вивчення наявності та характеру значущих відмінностей серед 

виокремлених факторів, до яких входить спонтанність особистості, було 

проаналізовано, яким чином проявляються виокремлені фактори серед 

чоловіків та жінок, серед вікових груп всереді періоду ранньої дорослості та 

серед представників різних соціо-культурних середовищ.  

При дослідженні наявності різниці між факторами у чоловіків та жінок 

було використано порівняння середніх значень серед двох незалежних 

вибірок за допогою t-критерію Ст’юдента. Отримані результати вказали на 

те, що статистично достовірні відмінності середніх показників  між 

чоловіками та жінками проявляються лише відносно першого фактору 

«Компонентів особистісної свободи» (p<0,05), в той час як для другого та 

третього фактору відмінності середніх показників не є достовірно значущими 

(p>0,05). 

На рисунку 2.15 зображено розподіл середніх значень фактору 

«Компоненти особистісної свободи», з якого видно, що жінкам притаманна 

більша вираженість особистісної свободи, ніж чоловікам. Це може казати про 

те, що жіноча частина даної вибірки почуває себе більш вільно у своєму 

житті чи прагне до більшої свободи. 
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Рис. 2.15. Розподіл середніх значень фактору «Компоненти особистісної 

свободи» серед чоловіків та жінок 

Відсутність значущих відмінностей між середніми значеннями двох 

інших факторів може говорити про те, що їх вираженість не залежать від 

статі людини. 

Було проведено аналіз розподілу середніх значень трьох виокремлених 

факторів серед трьох вікових груп. За результатами однофакторного 

дисперсійного аналізу (One-Way ANOVA) при використанні тесту 

багаторазового порівняння Шеффе, середні показники усіх трьох вікових 

груп мають значущі відмінності одна від одної серед трьої факторів 

(p<0,001).  

Через те, що спонтанність входить до складу лише перших двох 

факторів, було розглянуто особливості розподілу середніх значень саме серед 

факторів «Компоненти особистісної свободи» та «Ознаки творчої 

особистості». 

На рисунку 2.16 зображено, яким чином розподіляються середні 

значення фактору «Компоненти особистісної свободи» серед трьох вікових 

груп. 
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Рис. 2.16. Розподіл середніх значень фактору «Компоненти 

особистісної свободи» серед вікових груп. 

Як видно з рисунку 2.16, найвищі значення за фактором «Компоненти 

особистісної свободи» відносяться до вікової групи 23-29, що може говорити 

про те, що люди цього віку наближаються найближче до власної свободи 

порівняно із представниками інших вікових груп. В той час, як люди віком 

30-39 років мають найнижчі значення за цим фактором. Це може вказувати 

на те, що після досягнення свого акме особистісної свободи у попередній 

віковий проміжок періоду ранньої дорослості відбувається різкий спад по 

відношенню до власної свободи протягом наступних років. Це також може 

вказувати на наближення до кризи середини життя. 

 На рисунку 2.17 зображено, яким чином розподіляються середні 

значення фактору «Ознаки творчої особистості» серед трьох вікових груп. 
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Рис. 2.17. Розподіл середніх значень фактору «Ознаки творчої 

особистості» серед вікових груп. 

З рисунку 2.17 помітно, що середні значення фактору «Ознаки творчої 

особистості» серед трьох вікових груп розподіляються у послідовному 

зростанні. Це говорить про те, що розвиток творчих ознак відбувається 

лінійно та досягає своєї вершини у людей віком 30-39 років. 

Також було проведено аналіз розподілу середніх значень трьох 

виокремлених факторів серед українців та іноземців за допогою t-критерію 

Ст’юдента. Отримані результати вказали на те, що статистично достовірні 

відмінності середніх показників  між українцями та іноземцями 

проявляються лише відносно другого фактору «Ознаки творчої особистості» 

(p<0,05), в той час як для першого та третього фактору відмінності середніх 

значень не є достовірно значущими (p>0,05). Ці результати говорять про те, 

що різниця прояву фактору, який отримав назву «Компоненти особистісної 

свободи», не має великого значення для представників української спільноти 

чи представників інших соціокультурних спільнот та зрівнює соціокультурні 

відмінності в контексті особливостей цього фактору. 

Проте відмінності у факторі «Ознаки творчої особистості» серед 

українців та іноземців вказують на те, що  для цього фактору приналежність 
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людини до  певної соціокультурної спільноти має значення, а саме: 

представники інших соціокультурних спільнот мають вищі середні значення 

за цим фактором, ніж представники України (p<0,05). Це може вказувати на 

те, що люди за кордоном почувають себе більш творчими та мають міцніший 

зв’язок зі своїми творчими здібностями, ніж українці. 

Отже, в результаті проведеного факторного аналізу було виокремлено 

три фактори, кожний з яких отримав свою назву в залежності від змінних, які 

до нього входили. Перший фактор має назву «Компоненти особистісної 

свободи», тому що до нього входять всі досліджувані показники, які разом 

утворюють комплекс детермінант особистісної свободи: толерантність до 

невизначеності, загальна інтернальність, вольова саморегуляція, 

креативність, автономність та спонтанність. Результати факторного аналізу є 

важливими в контексті дослідження особливостей розвитку спонтанності 

особистості, адже вони дозволяють зрозуміти, до якого фактору входить 

спонтанність та який внесок вона до нього привносить. Це дозволяє побачити 

спонтанність у «активній» взаємодії із іншими особистісними властивостями 

та встановити, що може утворитися в результаті такої взаємодії – компоненти 

особистісної свободи та ознаки творчої особистості. 

Наприкінці нами було проведено аналіз та інтерпретація отриманих 

даних за дослідженням взаємозв’язків між локусом контролю та 

толерантністю до невизначеності серед іноземних досліджуваних з метою 

створити уявлення про розподіл й інших особистісних властивостей, а не 

лише спонтанності, серед представників інших соціокультурних спільнот. 

Було проведено порівняльний аналіз розподілу досліджуваних 

показників за віком. Досліджувані були розділені на 3 вікові групи: 18-22 

роки (32 людини), 23-29 років (40 людей), 30-39 (8 чоловік), як і група 

українських досліджуваних. 

Розподіл середніх значень показників спонтанності серед трьох вікових 

груп представлені у гістограмі 2.17 нижче. 
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Рис. 2.17. Розподіл середніх значень показників спонтанності за 

віковими групами у групи іноземців. 

 

З рисунку 2.17 видно, що найвищі показники спонтанності 

проявляються у віці 23-29, а найнижчі у віці 18-22. Більш високі показники 

спонтанності у цій віковій групі можуть пояснюватись тим, що розвиток 

необхідних структур для розуміння важливості спонтанності у житті набуває 

до того віку свого максимального рівня, що дає змогу особам 23-29 років 

жити більш спонтанним життям. А значно нижчі за середні показники 

здатності до спонтанності серед іноземних представників групи 18-22 років 

можуть пояснюватись тим, що люди цього віку ще не готові до прояву своєї 

істинної спонтанності через відсутність усвідомлення, що вона може їм дати. 

 В рисунку 2.18 наведено результати розподілу показників дослідження 

толерантності до невизначеності за віком у представників з інших 

соціокультурних спільнот. 

Як видно з рисунку 2.18, найвищі показники толерантності до 

невизначеності у представників вікової групи 30-39, а найнижчі – у 

представників вікової групи 18-22. 
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Рис. 2.18. Рівень толерантності до невизначеності за віком у групи 

іноземців. 

 

Це може вказувати на те, що під кінець періоду ранньої дорослості у 

іноземних громадян формується та досягає найвищого рівня розвитку в 

порівнянні із попередніми віковими періодами готовність до невизначних 

ситуацій. Це може пояснюватись тим, що учасники нашого дослідження 

більшою або меншою мірою мають відношення до подорожей, що вказує на 

їхню мобільність. А наявність мобільності передбачає велику кількість 

різноманітних ситуацій, зокрема невизначних, незрозумілих та складних. 

Тому можна припустити, що досвід перебування у стані мобільності 

підвищує рівень толерантності до невизначеності із віком. 

В рисунку 2.19 наведено результати розподілу середніх показників  за 

методикою «Рівень суб’єктивного контролю» Дж. Роттера серед 

досліджуваних вікових груп.  

Із гістограми 2.19 видно, що найвищі показники за локусом контролю у 

представників групи 18-22 років, а показники груп 23-29 та 30-39 майже 

однакові. Це говорить про те, що у іноземної молоді більш сформовані 

уявлення стосовно поняття відповідальності та того, що їхнє життя в 

багатьох випадках залежить від них самих. Можливо, це пов’язано із зміною 



131 

 

у вихованні за останні роки, під час якої покоління нового тисячоліття 

закордоном виховувалося у напрямку формування інтернального типу 

особистості. 

 

Рис. 2.19. Рівень локусу контролю за віковими групами у групи 

іноземців. 

 

Отже, після проведеного порівняльного аналізу середніх показників 

дослідження серед трьох вікових груп (18-22, 23-29 та 30-39 років) було 

виявлено, що середні показники  толерантності до невизначеності найвищі у 

представників 30-39 років, а найнижчі – у представників вікової групи 18-22; 

найвищі показники за локусом контролю у представників групи 18-22 років, 

а показники груп 23-29 та 30-39 майже однакові; та найвищі показники 

спонтанності проявляються у віці 23-29, а найнижчі у віці 18-22, що є значно 

нижче середніх показників за вибіркою. 

Порівняльний аналіз розподілу досліджуваних показників за 

статтю серед групи представників інших соціокультурних спільнот. В 

дослідженні приймали участь 28 чоловіків та 52 жінки. У рисунку 2.20 

представлені результати дослідження спонтанності серед чоловіків та жінок. 
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Чоловіки Жінки

Спонтанність серед 
представників інших 

соціокультурних спільнот 

 

Рис. 2.20. Рівень спонтанності за статтю серед представників інших 

соціокультурних спільнот 

Із рисунку 2.20 видно, що показники спонтанності вищі у жінок, ніж у 

чоловіків. Це співпадає із вищими показниками толерантності до 

невизначеності серед жінок та може говорити про те, що іноземні жінки 

більш здатні до пошуку нових шляхів реагування на те, що відбувається по 

життю. Також це може вказувати на більшу гнучкість жінок, які живуть 

закордоном, та відкритість до нового досвіду.  

На рисунку 2.21 зображено результати дослідження толерантності до 

невизначеності серед чоловіків та жінок. Показники толерантності до 

невизначеності вищі у іноземних жінок, ніж у чоловіків, що може говорити 

про більшу гнучкість та мобільність жінок. Це може буде пояснено тим, що 

жінки закордоном звикли до швидкої зміни оточуючого середовища і 

використовують можливості, які виникають при кожній новій або незвичній 

ситуації. Ця різниця в показниках толерантності до невизначеності може 

бути ілюстрацією споконвічних відмінності між чоловіками та жінками: коли 

жінки більш ефективно пристосовуються до зовнішніх обставин та 

приймають навколишню дійсність, а чоловіки, навпаки, намагаються змінити  
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та підкорити оточення задля того, щоб взяти контроль над ситуацією у свої 

руки. 

Чоловіки Жінки

Толерантність до 

невизначеності серед 

представників інших 

соціокультурних спільнот

Рис. 2.21. Рівень толерантності до невизначеності за статтю серед 

представників інших соціокультурних спільнот 

 

Нижче представлені результати розподілу середніх показників серед 

чоловіків та жінок за рівнем локусу контролю. 

З рисунку 2.22 видно, що показники рівня локусу контролю вищі у 

жінок, ніж у чоловіків. Це може казати про те, що іноземні жінки більше 

уваги звертають на внутрішні фактори, які впливають на їхнє життя, в той 

час як чоловіки більш схильні до перекладання відповідальності за події у 

їхньому житті на зовнішні фактори. Також слід звернути увагу на те, що за 

розподілом усіх показників показники локусу контролю чоловіків займають 

середні значення, в той час як показники жінок поширилися від мінімального 

до максимального значення. Це може говорити про те, що у чоловіків 

присутня тенденція до балансу між вірою у вплив зовнішніх обставин та 

власною відповідальністю за свої вчинки. А серед жінок характерною є 

полярність поглядів: дехто занадто самостійний та відповідальний, а дехто, 

навпаки, повністю покладається на долю та обставини. Ілюстрацією цього є  
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два притаманних жінкам типи поведінки: один, коли жінка демонструє волю 

та силу характеру, є самостійною та незалежною, а інший, коли жінка не є 

власником свого життя, а слідує вказівкам того, хто поряд. 

Чоловіки Жінки

Локус контролю серед 

представників інших 

соціокультурних спільнот

Рис. 2.22.  Рівень локусу контролю за статтю серед представників інших 

соціокультурних спільнот 

 

Отже, найвищі значення за всіма досліджуваними показниками: 

толерантності до невизначеності, локусу контролю та спонтанності  - 

характерні жінкам у досліджуваній іноземній вибірці. Отримані дані 

дозволяють побачити, як розподіляються досліджувані показники у 

порівнянні один з одним, в результаті чого помітно, що у іноземній вибірці 

усі високі показники належать жінкам. 

Було проведено порівняльний аналіз розподілу досліджуваних 

показників за групами соціокультурних спільнот.  

До представників групи соціокультурних спільнот країн Європи 

увійшло 40 досліджуваних, до представників групи соціокультурних 

спільнот країн Азії та Африки – 22 досліджуваних, до представників групи  

соціокультурних спільнот країн СНД 10 досліджуваних та до представників 

групи інших соціокультурних спільнот Світу – 8 досліджуваних. 
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Вище було наведено результати розподілу показників спонтанності, 

зараз буде розглянуто розподіл середніх показників толерантності до 

невизначеності та локусу контролю. 

 

Рис. 2.23. Рівень толерантності до невизначеності серед груп 

соціокультурних спільнот. 

 

Як видно з рисунку 2.23, найвищі показники толерантності до 

невизначеності у представників з соціокультурних спільнот країн СНД, а 

найнижчі – у представників інших соціокультурних спільнот світу, в той час 

як показники толерантності до невизначеності майже однакові у 

представників соціокультурних спільнот країн Європи, Азії та Африки. 

Перше може вказувати на те, що люди на пострадянському просторі більш 

звикли пристосовуватися до обставин, що постійно змінюються. Це може 

пояснюватися історичними обставинами. А найменші показники 

толерантності до невизначеності серед представників далеких країн світу 

може говорити про те, що люди з таких далеких куточків планети, як 

Південна Америка та Австралія,  не відносяться терпляче до зміни оточення. 

Це може бути пов’язано з особливостями менталітету, або з особливостями 

устрою життя в тих країнах.  

У гістограмі 2.24 зображені розподіли за середніми показниками 

локусу контролю у відповідності до груп соціокультурних спільнот. 
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Рис. 2.24. Рівень локусу контролю серед груп соціокультурних 

спільнот. 

 

Із гістограми 2.24 видно, що найвищі показники за локусом контролю у 

представників групи соціокультурних спільнот країн СНД, а найнижчі у 

представників соціокультурних спільнот країн Азії та Африки. Найвищі 

показники за локусом контролю у представників групи соціокультурних 

спільнот країн СНД можуть пояснюватись тим, що громадянам цих країн 

необхідно розраховувати самим на себе і вони не сильно вірять в те, що 

допомога або причина подій в їхньому житті може бути ззовні. Таке 

відношення може виникнути через неідеальні умови життя та послаблення 

ролі релігії, на противагу країнам Азії та Африки, де також умови життя 

бажають бути кращими, однак значення та важливості релігії неможливо 

недооцінити. Це пояснює і найнижчі показники локусу контролю серед 

представників цих країн. 

Отже, після проведеного порівняльного аналізу середніх показників 

дослідження серед груп соціокультурних спільнот країн Європи, Азії та 

Африки, СНД та інших краї Світу було виявлено, що середні показники  

толерантності до невизначеності найвищі у представників з соціокультурних 

спільнот країн СНД, а найнижчі – у представників інших соціокультурних 
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спільнот Світу, в той час як показники толерантності до невизначеності 

майже рівні у представників соціокультурних спільнот країн Європи, Азії та 

Африки; найвищі показники за локусом контролю у представників групи 

соціокультурних спільнот країн СНД, а найнижчі у представників країн Азії 

та Африки. 

Для більш широкого розуміння особливостей двох вибірок: української 

та іноземної спільнот - нами був проведений порівняльний аналіз результатів 

двох досліджень, під час якого були зіставлені показники за статтю та віком. 

Зіставлялися показники толерантності до невизначеності та локусу 

контролю.  

На рисунку 2.25 зображено результати порівняння толерантності до 

невизначеності серед чоловіків та жінок з України та з інших 

соціокультурних спільнот. 

Українці Іноземці

Чоловіки

Жінки

Рис. 2.25. Рівень толерантності до невизначеності серед чоловіків та 

жінок з України та з інших соціокультурних спільнот. 

 

В результаті порівняння середніх показників за статтю у 

досліджуваних з України та інших соціокультурних спільнот ми отримали 

наступні дані, з яких видно, що українські чоловіки більш толерантні до 

невизначеності, ніж жінки та ніж чоловіки з інших соціокультурних спільнот 



138 

 

порівняно з їхніми жінками. Цікавим спостереженням є те, що серед 

українців рівень локусу контролю майже не відрізняється за статтю, в той час 

як серед іноземців вищий рівень локусу контролю належить жінкам. 

Також наявна різниця між співвідношенням показника толерантності 

до невизначеності: іноземні жінки мають вищі показники за чоловіків, в той 

час як українські жінки мають нижчі показники толерантності до 

невизначеності, ніж чоловіки. 

Українці Іноземці

Чоловіки

Жінки

 

Рис. 2.26. Рівень загальної інтернальності серед чоловіків та жінок 

з України та з інших соціокультурних спільнот. 

Був проведений порівняльний аналіз досліджуваних показників 

відносно віку у двох досліджуваних групах. Спочатку проаналізуємо 

наявність або відсутність відмінностей у порівнянні показника толерантності 

до невизначеності серед представників України та іноземних громадян. Для 

більш наочної демонстрації зіставимо дві гістограми розподілу середніх 

показників толерантності до невизначеності серед вікових груп двох 

досліджуваних вибірок. 
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Рис. 2.27. Рівень толерантності до невизначеності серед вікових 

груп двох досліджуваних вибірок. 

 

Із рисунку 2.27 видно, що і у представників України, і у представників 

інших соціокультурних спільнот найвищі показники толерантності до 

невизначеності належать до вікової групи 30-39 років, а найменші – 

найменшій віковій групі 18-22 роки. Це може говорити про те, що рівень 

розвитку толерантності до невизначеності збільшується із віком, незалежно 

від приналежності до соціокультурної спільноти – це загально людська 

властивість. 

Далі були проаналізовані результати дослідження локусу контролю 

серед трьох вікових груп у двох досліджуваних групах. 

З рисунку 2.28 видно, що існує помітна різниця між  співвідношенням 

показників локусу контролю між двома досліджуваними вибірками. Якщо у 

досліджуваних з України відбувається поступове зростання рівня локусу 

контролю, то у досліджуваних з інших соціокультурних спільнот, навпаки, 

найвищі показники рівня локусу контролю перепадають на наймолодшу 

вікову групу 18-22 роки. Це може вказувати на те, що молодь в Україні та за 

кордоном знаходяться на різних рівнях розвитку інтернальності. У зв’язку з 
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цим виникає питання, що є більш доречним у наш час – поступовий розвиток 

внутрішнього локусу контролю із віком, як це відображено у даному 

українському дослідженні, чи краще було б, щоб наша молодь зробила 

стрімкий стрибок вгору, як відображено у результатах іноземних однолітків? 

Це питання потребує більшого простору для міркування та може бути 

віднесеним до перспектив дослідження. 

18-22 23-29 30-39

Українці

Іноземці

 

Рис. 2.28. Рівень локусу контролю серед вікових груп двох 

досліджуваних вибірок. 

Отже, після порівняння результатів дослідження між двома групами 

досліджуваних (українцями та іноземцями) було встановлено, що українські 

чоловіки більш толерантні до невизначеності та спонтанні, ніж жінки та ніж 

чоловіки з інших соціокультурних спільнот порівняно з їхніми жінками, а 

також що серед українців рівень локусу контролю майже не відрізняється за 

статтю, в той час як серед іноземців вищий рівень локусу контролю належить 

жінкам. В результаті порівняння досліджуваних показників серед вікових 

груп двох вибірок було встановлено, що показники толерантності до 

невизначеності розподіляються однаково серед українців та іноземців; якщо 

у досліджуваних з України відбувається поступове зростання рівня локусу 
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контролю, то у досліджуваних з інших соціокультурних спільнот, навпаки, 

найвищі показники рівня локусу контролю перепадають на наймолодшу 

вікову групу 18-22 роки; і у представників України, і у представників інших 

соціокультурних спільнот результати розподілу середніх показників 

спонтанності співпадають: найвищі показники належать до середньої вікової 

групи 23-29 років, а найнижчі – до 18-22-річних. Отримані дані дають змогу 

зрозуміти, яким чином співвідносяться відмінності у досліджуваних 

властивостях особистості, наприклад, що гендерні особливості грають 

важливу роль не лише відносно спонтанності, а й відносно локусу контролю 

та толерантності до невизначеності, в той час як відмінності у розподілі за 

віком спостерігаються лише за рівнем локусу контролю. Все це разом 

дозволяє краще зрозуміти особливості розвитку спонтанності у віці ранньої 

дорослості. 

Висновки до розділу 2 

Мета емпіричного етапу: дослідити спонтанність особистості з 

чотирьох ракурсів: особистісного, вікового, статевого та соціокультурного. 

Спонтанність не є статичним утворенням, яке залишається незмінним 

протягом років, а є динамічним явищем, що гнучко змінюється навіть у 

межах одного вікового періоду. 

Наявна різниця між рівнями спонтанності серед чоловіків та жінок 

вказує на те, що спонтанність не може вважатися властивістю унісекс і 

потребує у своєму дослідженні робити поправку на стать досліджуваних. 

Між усіма досліджуваними особистісними властивостями існує 

значущий кореляційний зв’язок із спонтанністю. Це говорить про те, що 

спонтанність не існує окремо від інших характеристик особистості, не є 

незалежною особистісною властивістю, яка розвивається за своїми власними 

законами, а міцно пов’язана із багатьма важливими особистісними 

утвореннями та структурами, і для того, щоб зрозуміти, яким чином 
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функціонують ці зв’язки, недостатньо досліджувати спонтанність окремо від 

інших особистісних властивостей. 

На показник спонтанності найбільшою мірою впливають показники (у 

послідовності спадання) креативності, автономності та толерантності до 

невизначеності. Тобто для того, щоб розвивати спонтанність, необхідно 

робити наголос на формуванні та розвитку творчих здібностей, автономності 

особистості та розвивати її готовність опинитися у незвичних ситуаціях. Ці 

результати були враховані при розробці формувальної програми розвитку 

спонтанності особистості. 

Віковий фактор є більш потужним в контексті особливостей розвитку 

спонтанності у порівнянні із соціокультурним фактором. До особливостей 

розвитку спонтанності відноситься тенденція залежності спонтанності від 

соціокультурного середовища в гендерному аспекті. Тобто походження 

особистості буде впливати на рівень її спонтанності з урахуванням її статі.  

Особливості середовища, в якому зростала та виховувалася 

особистість, мають значення та впливають на рівень її спонтанності, проте 

своєї кульмінації спонтанність набуває у віці 23-29 років, який є однаковим 

для представників різних країн Світу та культур. 

Виокремлено три фактори, кожний з яких отримав свою назву в 

залежності від змінних, які до нього входили. Перший фактор має назву 

«Компоненти особистісної свободи», другий фактор – «Ознаки творчої 

особистості» та третій фактор «Ознаки родинного спілкування». Результати 

факторного аналізу є важливими в контексті дослідження особливостей 

розвитку спонтанності особистості, адже вони дозволяють зрозуміти, до 

якого фактору входить спонтанність та який внесок вона до нього 

привносить. Це дозволяє побачити спонтанність у «активній» взаємодії із 

іншими особистісними властивостями та встановити, що може утворитися в 

результаті такої взаємодії – компоненти особистісної свободи та ознаки 

творчої особистості. 
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РОЗДІЛ ІІІ  

РОЗРОБКА ТА АПРОБАЦІЯ ФОРМУВАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

РОЗВИТКУ СПОНТАННОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 

3.1. Особливості формувального етапу дослідження спонтанності 

особистості 

 

У пошуках способу розвитку спонтанності, який був би найбільш 

відповідним, ефективним та працездатним, було опрацьовано певну кількість 

існуючих можливостей для досягнення цієї мети. Наприклад, можливо 

вивчати особливості спонтанності через музичну імпровізацію джазових 

виконавців. Однак ця ідея була відкинута через відсутність відповідної 

музичної освіти дослідників. Як можливі способи розвитку спонтанності 

особистості розглядалися різноманітні арт-терапевтичні техніки, зокрема, 

терапія піском, вільне малювання та ін.. Проте від цієї ідеї ми відмовились 

через занадто терапевтичну спрямованість, так само як і вд психодрами, хоча 

саме в цьому психотерапевтичному напрямі прояви істинної спонтанності 

мають велике значення. Ідея дослідження особливостей розвитку 

спонтанності через систему традиційного театрального та акторського 

мистецтва також не відповідала запитам нашої мети, адже в класичному 

театрі найчастіше спонтанність перетворюється на стереотипи та шаблонні 

реакції. Тому після тривалих теоретичних міркувань та практичних 

переконань щодо відповідності обраного способу розвитку спонтанності 

особистості, нами було обрано за основу формувальної програми покласти 

ідеї, принципи та елементи Плейбек-театру. 

У зв'язку з тим, що в науковій літературі не представлено чіткої 

структури відмінностей між суміжними сферами терапії і мистецтва, було 

проведено порівняльний аналіз Плейбек-театру, класичного ігрового театру 

та психодрами. Критеріями аналізу виступають такі поняття: керівник, 

учасник, глядачі та особливості гри в даному напрямку. 
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 Багато людей, які вперше зустрічаються з поняттям Плейбек-театру, 

рано чи пізно запитують, чим відрізняється цей театр від класичного і від 

психодрами, а що у них спільного. Плейбек-театр увібрав в себе елементи і 

сценічного театру, і психотерапевтичного методу. У зв'язку з цим 

синкретизмом досить складно розібратися і уявити собі, що все ж таки являє 

собою Плейбек-театр у своїй самодостатній формі. Тому необхідно звернути 

увагу на інші структурні компоненти цього явища.  

Особливості особистості керівника цих трьох процесів полягають в 

тому, що функції всіх трьох керівників перетинаються і взаємодоповнюють 

один одного, але акцент робиться на головні відмінні особливості діяльності 

трьох керівників цих різних процесів. Спільним для всіх трьох є провідна 

роль особистості керівника - якщо кондактор Плейбек-театру скоріше є 

посередником, ніж повноцінним керівником, то режисер займає непохитно 

авторитарну позицію. Відмінності полягають у різному ступені 

директивності і включеності: режисер класичного театру більшою мірою 

приймає усі рішення самостійно, вибудовуючи свою внутрішню картину 

того, як має виглядати п’єса, в той час як кондактор Плейбек-театру та 

керівник психодраматичної групи слідує за ситуацією. Важливою 

особливістю кондактора Плейбек-театру є його функція «провідника» між 

акторами та глядачами.  

Учасники у всіх трьох розглянутих явищах зображують і відображають 

певні почуття, переживання, образи, істот і так далі. Особливістю 

відмінностей є те, на чому робиться акцент: на історії глядачів, на п'єсі або на 

внутрішньому світі протагоніста. Хоча всі ці грані в будь-якому випадку є 

відображенням людського досвіду.  

В контексті розгляду особливостей учасників цих трьох процесів 

зрозуміло, що найбільша вимогливість спрямована на актора сценічного 

театру, тому що це професія. Існуючий перелік особистісних якостей актора 

Плейбек-театру, що буде наведено нижче, пояснюється прагненням 

наблизити цей новий вид перформансу, сполученого з творчістю, до 



145 

 

професійного рівня, а також потребою естетичного зображення всього, що 

відбувається, чого буде складно досягти, якщо не зосереджуватись на 

особистісних якостях актора. А так як для психодрами головною метою є 

звільнення творчого потенціалу людини, то для цього не так важливо, 

наскільки розвинені акторські здібності в учасників групи. 

Наступною важливою складовою при порівнянні театру Плейбек, 

класичного ігрового театру і психодрами є глядачі. Цей критерій найбільш 

яскраво демонструє диференційованість розглянутих нами явищ. Якщо 

глядач в Плейбек-театрі приймає найбільш активну участь і є рушійною 

силою процесу, то в ігровому театрі глядач є спостерігачем, на внутрішні 

переживання якого спрямована діяльність всієї цієї сфери мистецтва. У той 

же час в психодрамі глядачі є учасниками, але пасивними, сприймають все 

через свій досвід і мають можливість висловити свої враження, переживання 

і думки з приводу роботи, яка відбувалася. 

Особливості процесу найкраще розкривають специфіку розглянутих 

явищ і демонструють відмінності в підходах і структурі.  

Плейбек-театр закликає акторів слухати, вивільняє їх інтуїцію і 

натхнення, передбачає довіру і підтримку один одного, апелює до властивої 

їм особистої мудрості і життєвого досвіду. Тому при навчанні плейбек-

театру, на додаток до акторській майстерності, необхідно розвивати в акторів 

глибоку самосвідомість і саморозуміння. 

Почуття актора в ігровому театрі - це його власні почуття, джерелом 

яких є його внутрішній світ. Він багатогранний, тому актор, насамперед, 

досліджує себе і намагається знайти потрібне йому переживання в собі, він 

звертається до власного досвіду, або намагається пофантазувати, щоб знайти 

в собі те, чого він ніколи не відчував у реальному житті. Щоб персонаж 

відчував і діяв найбільш вірним чином, необхідно зрозуміти і продумати 

обставини, в яких він існує. Обставини визначають його думки, почуття і 

поведінку. Актор повинен зрозуміти внутрішню логіку персонажа, причини 

його вчинків. Актор повинен для себе «виправдати» кожне слово і кожну дію 
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персонажа, тобто зрозуміти причини і цілі. Як писав К. С. Станіславський, 

«сценічна дія має бути внутрішньо обґрунтована, логічна, послідовна і 

можлива у дійсності» [168, c. 117]. Актор повинен знати (якщо це не 

зазначено в п'єсі - придумати) всі обставини, в яких знаходиться його 

персонаж. Це знання причин, а не самих емоційних проявів, дозволяє 

акторові щоразу по-новому переживати почуття персонажа, але з однаковим 

ступенем точності і «правдивості».  

Ці причини і виправдання дійсності актор Плейбек знаходить в самій 

історії, яку розповідає глядач, актору не потрібно нічого виправдовувати, 

якщо він правильно відчув оповідача. І в цьому ж привабливість 

«непостійності», яка відбувається на сцені, - актори можуть повторити 

раніше зігране, але це швидше виняток, ніж правило. Тому акторам не 

доводиться кожен раз згадувати і виправдовувати свої вчинки, які вони 

зображують на сцені. Кожна історія, кожен виступ - це новина, яка правдива 

апріорі (якщо вона правдива для самого оповідача). Сюди якнайкраще 

підходить відомий вислів «Життєві драми йдуть без репетицій». І всі, хто є 

свідками Плейбек перформансу, можуть у цьому переконатися. 

У продовженні теми спонтанності необхідно сказати про поєднання 

принципу "тут і зараз" і можливостей рольової гри в психодрамі. Сцену за 

сценою протагоніст, за допомогою учасників групи, драматично програє 

хвилюючу його ситуацію. Члени групи активно залучаються до роботи 

всередині групи, особливо якщо вони виступають під час вистав як 

"допоміжні Я". Такі особливості групової динаміки, як групові норми, теми і 

боротьба впливів, мають в психодрамі велике значення. Зворотній зв'язок, 

який дають члени групи, розцінюється в психодрамі не як проекція, яка 

заважає терапевтичному процесу, а як існуюча реальність.  

Отже, за допомогою диференційного аналізу Плейбек-театру, 

постановочного театру і психодрами вдалося виявити відмінні риси кожного 

розглянутого нами явища, завдяки чому стає ще більш помітна 

самодостатність і унікальність Плейбек театру. 
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Нами був обраний саме Плейбек-театр як головний засіб розвитку 

спонтанності особистості з трьох причин. По-перше, як було встановлено 

вище, спонтанність міцно пов’язана із творчістю та найкраще проявляється 

саме під час творчого процесу, а Плейбек-театр можна сміливо назвати 

новою сучасною формою творчості. По-друге, сама ідея Плейбек-театру 

створює найкращі умови для розвитку та прояву спонтанності завдяки 

імпровізації, яку використовують актори на сцені для відображення 

глядацьких історій. І по-третє, в якості науково-методичного аналізу 

розуміння особливостей процесу Плейбек-театру в контексті розвитку 

спонтанності особистості нами було проведене напів-структуроване інтерв’ю 

на тему «Зв’язок спонтанності та Плейбек-театру» з представниками трьох 

Плейбек-театрів. Метою інтерв’ю було встановити наявність та характер 

зв’язку між спонтанністю та Плейбек-театром, ґрунтуючись на роздумах 

експертів у сфері Плейбек-театру, які досліджують явище Плейбек-театру 

практично та теоретично протягом 5-20 років. Це дозволить: прояснити суть 

та значущість Плейбек-театру для усіх учасників цього процесу; пояснити 

доречність використання простору саме Плейбек-театру задля розвитку 

спонтанності; довести існуючий зв’язок між спонтанністю та творчістю на 

основі не лише вже існуючих теорій, а на основі експертних думок активних 

діячів цієї сфери. 

Напівструктуроване інтерв’ю складалося з чотирьох блоків питань: 

1. Блок «напівзакритих» питань щодо особистості експерта: «Як 

давно ви займається Плейбек-театром?» (можна вибрати один варіант 

відповіді із наступних: «менше 1-го року», «1-3 роки», «3-5 років», 5-7 

років», «7-10 років», «10-15 років», «більше 15 років»). «Який ваш статус у 

Плейбек-театрі?» (можна вибрати декілька варіантів відповіді із наступних: 

«актор/актриса», «кондактор», «постійний глядач», «продюсер/менеджер». 

2. Блок «відкритих» питань, які стосуються поняття спонтанності: 

«Що є спонтанність для вас?», «Чи можете ви навести приклади прояву 
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спонтанності для вас?», «Що людина повинна зробити, щоб досягти 

спонтанності?». 

3. Блок «відкритих» питань, які стосуються Плейбек-театру: «Що є 

Плейбек-театр для вас?», «Що Плейбек-театр дає акторам (під час репетицій і 

виступів) і аудиторії (під час і після виступів)?». 

4. Блок «відкритих» питань щодо взаєзв’язків між спонтанністю 

особистості та Плейбек-театром: «Які відносини між спонтанністю і 

Плейбек-театром, якщо є?», «Що відбувається зі спонтанністю завдяки 

Плейбек-театру?», «Що відбувається із Плейбек-театром завдяки 

спонтанності?». 

У напівструктурованому інтерв’ю прийняли участь 5 експертів, які є 

представниками трьох Плейбек-театрів: Першого Київського Плейбек-театру 

«Відображення» (два експерти: акторка та кондактор), Київського Плейбек-

театру «Дежа в’ю плюс» (два експерти: акторка та кондактор), Угорскього 

Плейбек-театру «Pécsi Playback Szinház» (один експерт – кондактор та 

менеджер). 

В результаті проведеного аналізу напів-структурованого інтерв’ю на 

тему «Зв’язок спонтанності та Плейбек-театру» експертами у сфері Плейбек-

театру було сформульовано, що таке Плейбек-театр та що таке спонтанність; 

було встановлено, що спонтанність та Плейбек-театр є взаємодоповнюючими 

поняттями; Плейбек-театр не може існувати без спонтанності, яка 

проявляється під час виступів та репетицій; Плейбек-театр є способом прояву 

творчості, відповідно, спонтанність найкраще проявляється через творчість; 

була встановлена значущість Плейбек-театру для усіх учасників процесу; з 

урахуванням позиції експертів було розглянуто структуру техніки, що є 

покладеною в основу формувальної програми розвитку спонтанності 

особистості. 

Відповідно, у даній формувальній програмі запропоновано варіант 

розвитку спонтанності особистості засобами творчих завдань та елементів 

Плейбек-театру [157]. 
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У Плейбек-театрі задіяні три сторони: аудиторія (глядачі та розповідачі 

історій), актори та кондактор (або ведучий). Наша формувальна програма 

побудована схожим чином із репетиціями Плейбек-театру, в результаті чого 

учасники формувальної програми дорівнюються до Плейбек акторів.  Різниця 

між звичайними репетиціями акторів та заняттями формувальної програми 

полягає у зміщенні мети двох процесів: якщо акторам Плейбеку на 

репетиціях необхідно відпрацьовувати певні форми та навички для 

успішного виступу, то учасникам програми потрібно розвивати схожі 

навички та намагатися відтворити найпоширеніші форми театру задля 

розвитку спонтанності як властивості особистості. 

Структура репетицій більш-менш однакова для більшості Плейбек-

театрів, відмінності можуть полягати у методологічних підходах, в яких 

працюють театри, та у наповненні. Перша частина зазвичай присвячена 

розігріванню учасників, що передбачає:  

 фізичні вправи з метою розігріти власне тіло та встановити 

контакт між тілом та розумом;  

 голосові вправи, спрямовані на розігрів голосового апарату з 

метою вміло керувати вербальними засобами самовираження;  

 вправи на взаємодію між акторами з метою краще відчувати, чути 

та розуміти один одного під час відпрацювання форм та технік; 

 спеціальні вправи, спрямовані на розвиток певних здібностей та 

вмінь (розвиток уваги, невербального вираження тощо). 

Друга частина спрямована на відпрацювання певних форм Плейбек-

театру. Це відбувається на основі історій, які розповідаються кимось з 

акторів. Після програвання історії всі присутні діляться своїми враженнями 

та думками з приводу того, що було показано, в результаті чого стають 

краще зрозумілі напрямки подальшої роботи, тобто над чим ще треба 

працювати та що розвивати. 
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У нашій формувальній програмі структура занять буде схожою, про що 

детальніше буде написано нижче.  

З урахуванням того, що учасники програми дорівнюються до акторів 

Плейбек-театру, звернемо увагу на особливості підготовки останніх. 

Як було зазначено раніше, Плейбек-театр - це театр імпровізації і 

спонтанності, де глядачі розповідають свої історії, а актори тут же програють 

їх на сцені. Поєднує в собі елементи сценічного і вуличного театру, 

інтерактивного мистецтва (хепенінгу, перформансу), психологічного шоу і 

психодраматичних постановок. Актори Плейбек розігрують історію на сцені 

на очах у глядачів, без попередньої підготовки, спонтанно імпровізуючи і 

розкриваючи естетичну суть історії. Як було зазначено В. Савіновим [156], є 

певні якості, які повинні бути у людини, яка хоче стати актором Плейбек-

театру.  

По-перше, як і в традиційному театрі, Плейбек актор розвиває 

експресивність - здатність виражати свій внутрішній світ у його 

найдрібніших деталях, відтінках. Це надає можливість проявляти в чіткій і 

переконливій формі свої емоції, почуття, ідеї.  

По-друге, без емоційної чутливості актор не зможе зрозуміти і 

адекватно відобразити історію глядача, виділити найбільш емоційно насичені 

фрагменти та особистісні значущі теми останнього. 

По-третє, творча уява дозволяє продукувати і втілювати конкретний 

образ в процесі вистави, доповнювати, насичуючи власним змістом розповідь 

глядача. 

І, по-четверте, необхідною якістю актора Плейбек-театру є 

майстерність взаємодії - відчуття один одного на сцені і точне 

"вбудовування" власних дій в цілісну картину вистави. Актори розвивають в 

собі здатність інтуїтивно відчувати, не домовляючись, свій момент виходу в 

центр уваги і, відповідно, момент зникнення з уваги, емоційні підстроювання 

і продовження дій партнерів по сцені, спонтанний розвиток діалогу або 

полілогу та ін.  
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 Виходячи з цих міркувань, можна зрозуміти, що елементи та засоби, 

які використовуються акторами у Плейбек-театрі, доволі гарно 

задовольняють вимогам щодо розвитку спонтанності особистості. Для того, 

щоб бути експресивним, необхідно добре розуміти самого себе, знати свої 

слабкі і сильні сторони, словом, бути натренованим в саморефлексії. Чим 

краще людина буде знати себе, тим яскравіше і зрозуміліше вона буде 

представляти себе аудиторії. Розуміючи, які почуття переживає оповідач, 

який ділиться своєю історією перед акторами і глядачами, актор, який добре 

знає себе, немов запускає свою внутрішню пошукову систему, підбираючи 

найбільш відповідні форми вираження історії, яку він почув.  

Отже, перший напрям підготовки акторів Плейбек-театру - це 

саморефлексія, яка досягається за допомогою 

саморепрезентації. Невипадково кажуть, що повністю усвідомленим стає те, 

що набуло вербальної форми вираження. Тому, представляючи себе перед 

іншими учасниками Плейбек-театру, майбутні актори можуть краще 

розібратися в собі, що буде сприяти їхньому більш професійному 

акторському вираженню. Не заперечується і той факт, що розвинути 

саморефлексію можна не тільки через саморепрезентацію, проте в контексті 

вдосконалення експресивності можна вибрати саме цей шлях. Навики 

саморепрезентації безпосередньо пов'язані з формами гри Плейбек-театру, 

зокрема з технікою «Ім'я», в якій потрібно стисло, але точно дати глядачам 

уявлення про себе на початку перфомансу. І враховувати, що це буде 

своєрідною візитною карткою, яка збережеться протягом усього 

виступу. Формування експресивності через розвиток саморефлексії можливо 

за допомогою простих і поширених вправ на презентацію себе, складання 

списку переваг і недоліків, складання всіляких автопортретів і пошуку різних 

способів вираження своїх емоцій в різних ситуаціях. 

Наступним важливим елементом для актора Плейбек-театру є емоційна 

чутливість. Як вірно було помічено, це необхідно для правильного 

розуміння історії оповідача. Для цього потрібно бути налаштованим на 
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оповідача. А щоб бути налаштованим на оповідача, необхідно, щоб власна 

потреба в прийнятті та увазі інших людей була задоволена. Цього можна 

досягти при атмосфері прийняття і вільного самовираження. Така атмосфера, 

на нашу думку, нагадує терапевтичні групи підтримки. Це вимагає часу і 

тісно перегукується з четвертою важливою складовою особистості акторів - 

майстерністю взаємодії. Коли ці умови будуть дотримані, то у учасників 

трупи не буде необхідності показувати себе і думати про те, як їх будуть 

сприймати, а вони зможуть повністю поринути в історію оповідача, прагнучи 

якомога точніше і яскравіше представити різні грані історії, а не себе 

самих. Цього можна досягти за допомогою вправ, в яких увага 

зосереджується на одному головному учаснику, у нього з'являється 

можливість повідомити або представити себе так, як йому цього хочеться, 

при цьому оточуючі люди приймають будь-які його вираження. Механізм 

роботи важливої третьої складової особистості Плейбек актора - творчої уяви 

- складається з двох моментів. Перший з них пов'язаний із звільненням 

творчості за допомогою спонтанності, а другий - з тим, що актором Плейбек-

театру необов'язково хочуть стати люди, пов'язані з творчістю або ті, хто 

мають високий рівень творчих здібностей, тому завдання кондактора або ж 

людини, яка працює в підготовці майбутніх акторів, складається у 

вивільненні творчого потенціалу людини. Те, що цей потенціал існує в 

кожній людині, були впевнені багато видатних психологів, в тому числі і Я. 

Морено, засновник методу психодрами, який стверджував, що творчий 

потенціал присутній у кожній людині, тільки не кожен дозволяє йому 

розкритися, а іноді навпаки ховає його і приховує, що не позитивно впливає 

на особистість в цілому. Таким чином, для розвитку творчої уяви необхідно 

супроводжувати особистість в розкритті творчого потенціалу за допомогою 

спонтанності, а також можна використовувати спеціальні вправи, які 

сприяють тренуванню творчої уяви. 

Четверта характеристика особистості актора театру Плейбек - це 

майстерність взаємодії. На нашу думку, розвиток цієї якості вимагає 
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найбільшої кількості часу. Для досягнення високого рівня взаєморозуміння, 

яке ґрунтується на взаємному відчуванні один одного, необхідно для початку 

встановити контакт між членами трупи, а далі займатися класичним 

командотворенням: розвивати довіру, повагу, емпатію один до одного, 

вчитися слухати і чути іншого, необов'язково йдеться про вербальну мову. Це 

мова жестів, тіла, настроїв, емоцій і т.д. Дуже важливо довести це вслухання 

до найтоншого рівня - адже на сцені взаємодія відбувається як раз на самих 

глибоких, тонких прошарках відчуття один одного. 

Але є ще одна якість, яка, на нашу думку, повинна бути наявною у 

актора будь-якого театру, в тому числі і Плейбек. Це володіння власним 

тілом і голосом, яке є необхідним для більшої ефектності і переконливості, 

для естетики та професіоналізму. Адже не всі почуття і переживання можна 

висловити словами. Також необхідно дотримуватися балансу між 

вербальними і невербальними формами вираження. Роботу по розвитку цієї 

якості можна почати зі знайомства з власним тілом, його можливостями та 

обмеженнями, а продовжити, навчаючись взаємодії з іншими людьми без 

допомоги слів. Для цього підходять багато вправ зі сценічного руху і 

акторської майстерності, спрямованих на розвиток зв'язку із власним тілом, а 

також комплекси вправ з тілесно-орієнтованого підходу. 

3.2. Зміст та структура формувальної програми розвитку 

спонтанності особистості 

 

Мета: програма спрямована на розвиток спонтанності особистості як 

умови розвитку свободи особистості.  

На основі результатів регресійного аналізу було встановлено, що на 

спонтанність найбільше впливають показники креативності, автономності та 

толерантності до невизначеності. Враховуючи це, мета програми розвитку 

спонтанності особистості передбачає розв’язання наступних задач: 

 Підвищення рівня креативності 

 Розвиток творчих здібностей та творчого мислення 
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 Розвиток автономності та незалежності у власних виборах 

 Розвиток здатності бути готовим до невизначених ситуацій. 

В результаті проведеного регресійного аналізу було встановлено, що 

спонтанність впливає на: локус контролю, саморегуляцію та автономність, 

що дозволяє нам припустити, що в результаті розвитку спонтанності за 

допомого формувальної програми особистість буде мати змогу сформувати 

та розвинути такі власні якості, як: особистісна відповідальність, 

саморегуляція, творчі здібності, емпатія та ін..  

Для забезпечення ефективності формувальних занять необхідні умови: 

- наявність ізольованого приміщення для роботи тренера з 

учасниками; 

- забезпечення учасників тренінгу необхідним робочим матеріалом 

(дошка, олівці, ручки, папір А-4, стільці та ін.); 

- створення в групі здорового психологічного клімату, атмосфери 

довіри й відвертості; 

- використання довірливого стилю спілкування в процесі роботи. 

Успішність формувальної програми можна оцінювати як статистично, 

так і за допомогою традиційних психотерапевтичних критеріїв, а саме: 

безпосереднього спостереження й оцінки учасників з боку ведучого, який у 

першу чергу оцінює психологічний настрій учасників, ступінь оволодіння 

ними новими навичками. Ще одним показником може бути ступінь 

відповідності очікувань учасників від програми з отриманим досвідом. 

Збиранню подібної інформації присвячується останнє заняття. 

Головні принципи побудови формувальної програми: 

- принцип «тут і тепер»; 

- принцип конфіденційності; 

- принцип відвертості; 

- принцип активної участі; 

- принцип власної відповідальності. 
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У програмі взяли участь 18 осіб віком 19-25 років (6 чоловіків та 12 

жінок). Характеристика групи учасників співпадає із характеристикою 

вибірки дослідження спонтанності, яке проводилося на Україні (див. розділ 

ІІ, підпункт 2.3). Двоє учасників приймали участь у Плейбек-театрі раніше 

(участь у майстер-класі та відвідування виступів), шестеро учасників чули 

про Плейбек-театр раніше, та для іншої половини Плейбек-театр був 

невідомий до того. Заняття проводилися раз на тиждень на базі головного 

корпусу КПІ у просторій аудиторії, зустрічі відбувалися ввечері та тривали 3 

години. 

Загальна схема проведення формувальних занять. 

1. Привітання. Перше коло (самопочуття, настрій, готовність до 

роботи). 

2. Ознайомлення учасників із темою, метою та змістом заняття. 

Пояснення теоретичних понять, з якими буде відбуватись робота. 

3.  Основна практична частина заняття: 

3.1. Вправи та ігри для розігрівання, налагодження контакту з 

тілом, голосом, встановлення взаємодії між учасниками 

3.2. Розвиток певних здібностей 

3.3. Відпрацювання форм Плейбек-театру 

4. Підведення підсумків заняття, зворотній зв’язок. Останнє коло. 

Формувальна програма містить комплекс тренувальних та 

розвивальних вправ та ігор, які спрямовані на розвиток спонтанності через 

розвиток творчих здібностей особистості, розвиток уваги та творчого 

мислення, розвиток акторської майстерності та формування автономності і 

толерантності до невизначених ситуацій [6, 49, 51, 55, 57, 74, 87, 109, 145, 

146, 153, 160]. 

Окрім описаних в додатках вправ та ігор (див. Додаток К), у програмі 

використовуються різноманітні форми та техніки Плейбек-театру. Оскільки 

це доволі нова соціально-психологічна практика із застосуванням 
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драматичних засобів, ми вважаємо за необхідне надати широке науково-

методичне обгрунтнування даної технології із детальним описом 

особливостей процесу відтворення кожної форми, що використовується у 

даній формувальній програмі. 

Плейбек форма: «Ім’я». Дана форма використовується на початку 

кожного виступу та має на меті познайомити глядачів із акторами, які будуть 

грати на сцені під час цього виступу. Процедура форми полягає у вільному 

виході кожного актора (мається на увазі, що актори виходять не по черзі, а за 

бажанням – хто відчуває свою готовністю, той і виходить) до центру сцени та 

самопрезентації, після якої актор не повертається на своє місце, а завмирає на 

сцені, що є сигналом для наступного актора про те, що він може виходити зі 

своєю самопрезентацією, після якої він приєднується до попереднього 

актора, завмираючи та даючи цим знак наступному акторові, що можна 

виходити. Таким чином, після усіх самопрезентацій на сцені утворюється 

спільна скульптура із всіх акторів. Самопрезентація може бути: 

невербальною (коли актор називає своє ім’я та супроводжує його якимось 

рухом або жестом, що найкраще характеризує його або його актуальний 

стан) чи вербальною (коли актор називає своє ім’я та додає до цього якусь 

інформацію стосовно себе); короткою (коли загальна тривалість кожної 

самопрезентації займає не більше 30 секунд) та довгою (коли актор 

розповідає про себе більше 30 секунд. Це можливо, коли існує певна 

тематика виступу та актори мають на меті «налаштувати» аудиторію на 

певний настрій). Також існує різновид форми «Ім’я», при якій після 

невеличкої самопрезентації актора до нього підходять інші актори та також 

розповідають щось важливе, на їхню думку, про цього актора. Таке 

повторюється для кожного з акторів.  

Таким чином, з опису даної форми зрозуміло, що вона сприяє розвитку 

вміння самовираження учасників програми, дозволяє зобразити та 

проговорити актуальний стан учасників та дізнатися більше один про одного. 
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Плейбек форма: «Скульптура». Використовується найчастіше на 

початку вистави для відображення коротких історій або відтворення 

актуального емоційного стану окремого розповідача. Процедура даної форми 

схожа із процедурою попередньої форми, однак має одну істотну різницю: 

якщо форма «Ім’я» базується на власних історіях акторів, то форма 

«Скульптура» можлива лише на основі історії розповідача. І полягає у виході 

акторів в послідовності бажання до сцени та відтворення моменту з історії 

розповідача, який, на їхню думку, є найсуттєвішим. Після завершення 

відтворення свого моменту, актор, як і в попередній формі, завмирає на сцені, 

після чого до нього виходить наступний актор і відтворює інший момент з 

історії. Важливою умовою виконання цієї форми є відтворення усіх моментів 

від імені розповідача. Навіть якщо у історії є інші діючі особи, чиї дії 

здаються важливими для історії, актор повинен перебувати у ролі 

розповідача та відображати почуття, дії, емоцій, переживання саме 

останнього. Обрані для відтворення моменти не повинні бути зв’язані 

хронологічно. Ця форма так само, як і форма «Ім’я», може бути вербальною 

або невербальною. У кінцевому вигляді актори знаходяться у застиглих позах 

разом на сцені, утворюючи скульптуру із моментів історії розповідача. 

Форма «Рідка скульптура». Є різновидом попередньої форми. 

Особливістю даної форми є те, що актори після відтворення обраного ними 

моменту історії не завмирають, а починають відтворювати його знову і знову, 

аж поки всі актори не зіграють свої моменти. Повторюване відтворення 

відбувається тихішим голосом та із меншим діапазоном рухів для того, щоб 

не заважати тим акторам, які до них приєднуються. Сенс такої одночасної дії 

всіх акторів полягає у зображенні в один момент часу усіх важливих емоцій, 

переживань та думок, які пролунали у історії. 

Таким чином, з опису форм «Скульптури» та «Рідкої скульптури» 

видно, що вони розвивають увагу і емпатію та надають учасникам змогу 

вловити та відобразити найважливіші, на їхню думку, моменти історії 

розповідача. 
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Плейбек форми: «Блискавка», «Відлуння». Ідея форми «Блискавка» 

полягає у відтворенні однієї емоції з наростаючою силою. Ця форма 

використовується для відображання історій, у яких лейтмотивом є певне 

сильне почуття, або одна чітко зрозуміла емоція, або головна думка. Зазвичай 

грається п’ятьма акторами. Після того, як кондактор проголошує, що історія 

буде гратися у формі «Блискавка», актори стають один за одним так, щоб 

разом утворити літеру «V», в основі якої буде знаходитись перший актор, 

який розпочне гру, за ним з боків стануть ще 2 актори, а за ними ще два, які 

будуть завершувати гру. Місця собі актори обирають, як і в попередніх 

формах, за власним бажанням – хто відчуває, що вловив головну емоцію 

історії та знає, як її зобразити, стає першим, а хто відчуває в собі сили 

зобразити її з максимальною силою, стає останнім. Коли всі актори зайняли 

свої місця, перший актор програє головне почуття історії з такою силою, щоб 

дати можливість іншим акторам збільшувати силу, гучність, виразність цього 

почуття. Перший актор може виражати його або лише за допомогою 

невербальної мови, або використовуючи жести та звуки, або він може обрати 

певну фразу, яка не повинна бути довгою та складною, від двох до п’яти слів 

максимум. Зазвичай повідомлення, яке відображає перший актор, не 

змінюється протягом гри іншими акторам, однак інколи для посилюючого 

ефекту до нього можна додавати певні виразні слова, виголоси тощо. Коли 

перший актор завершив свою гру, він повільно сідає на підлогу. Одразу після 

завершення його виступу, те ж саме почуття підхоплюється та 

відображається другим актором, на цей раз вираз почуття повинен бути вже 

трохи сильнішим, але все ж таки залишати простір для росту наступним 

акторам. Третій актор робить те ж саме, підхоплюючи почуття від другого 

актора та надаючи йому більше сили, потім це робить четвертий актор, після 

чого черга доходить до останнього. Його задачею є відобразити головну 

емоцію якомога сильніше. Суть цієї форми відображена в її назві: емоція або 

почуття повинні передаватися від актора до актора як електричний струм 

блискавки та кожний раз посилюватись, щоб у кінці вибухнути громом. 
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Інколи здається, що відображення головної думки історії гіперболізується, 

однак це перебільшення відбувається навмисно, щоб показати розповідачу 

максимальну можливість, до якої вона може бути розвинута. Це дає змогу 

розповідачу побачити та зрозуміти для себе, чи подобається йому цей 

емоційний стан, чи хоче він залишатися у ньому, чи треба щось робити, щоб 

його позбутися. 

Плейбек форма «Відлуння» схожа за своєї ідеєю та структурою до 

форми «Блискавка». Різниця полягає у кількості повідомлень, які задає 

перший актор. Цю форму краще використовувати, коли у історії присутні дві 

та більше чіткі емоції, або відчуваються різні за змістом, але однакові за 

силою та значенням почуття. Послідовність дій акторів так ж сама, як і в 

попередній формі, тільки після першої хвилі або першого повідомлення 

перший актор підіймається з підлоги та задає другий посил з вже іншою 

емоцією, яку посилюють наступні актори. Після завершення посилення 

другого повідомлення, перший актор задає третю хвилю (якщо відповідно до 

історії там є третя емоція або почуття). Найкраща кількість хвиль становить 

2-3.  

Таким чином, з опису таких Плейбек форм, як «Блискавка» та 

«Відлуння» видно, що вони дозволяють учасникам краще диференціювати 

емоції та почуття інших людей, так само як і керувати діапазоном 

вираженості тієї чи іншої емоції. Високий рівень оволодіння цією формою 

говорить про відповідний рівень розвитку емоційної сфери особистості, 

зокрема, такої її здібності як емпатія. 

Форма «Трансформація» використовується для програвання історій, 

які мають описи двох та більше станів розповідача, які перетікають один в 

інший. За своєю структурою схожа на форму «Скульптура». Особливість 

полягає в тому, що кондактор виокремлює з історії певну кількість головних 

станів розповідача (зазвичай від двох до чотирьох), які послідовно повинні 

відтворити актори. Кожний стан необхідно зобразити всім акторам, але 

кожний у свій манер, виконуючи таку саму послідовність дій, як у формі 
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«Скульптура». Після програвання першого стану актори плавно перетікають 

у інший стан, який програють від імені розповідача, після якого переходять 

до наступного. Суть форми полягає в відображенні стадій розвитку або 

трансформації, через які пройшов розповідач у своїй історії.  

Ця форма дозволяє учасникам навчитися швидко переходити від 

одного стану до іншого та переналаштовуватись на різні емоції за короткий 

час, що якнайкраще сприяє розвиткові толерантності до невизначеності. 

Плейбек форма «Хор» використовується в тому випадку, коли в історії 

наявна велика кількість емоцій та різних переживань, жодна з яких не може 

бути виділена, як головна, для програвання її у формі «Блискавки», або якщо 

всі емоції однаково важливі за думкою кондактора, який і обирає форму для 

кожної окремої історії. Інколи ця форма використовується на початку 

вистави для розігріву глядачів. Тоді кондактор запитує, звертаючись до 

глядацької зали, хто які емоції відчуває у даний момент, або у кого які емоції 

виникають стосовно теми виступу (якщо виступ присвячений якійсь певній 

темі). Після того, як глядачі з місця поділяться своїми актуальними 

емоційними станами у одному-двох словах, актори розпочинають 

відображення цих емоцій та почуттів. Відбувається це наступним чином: усі 

актори стають щільно один до одного, утворюючи ніби хор (бажано, щоб 

вищі за зростом актори стояли позаду), після чого хтось один задає рух та 

звук або слово, які підхоплюються іншими якомога швидше та 

повторюються декілька разів бажано в унісон, щоб це виглядало так, ніби 

співає хор (але співати насправді не обов’язково). Після декількох повторів 

першого повідомлення, хтось інший задає наступне повідомлення. Кожне 

повідомлення повинно містити в собі елементи з історії розповідача чи певну 

емоцію, що була отримана з глядацької зали, хронологія появи повідомлень 

не важлива. Важливо, щоб актори рухались і діяли злагоджено, щоб глядачам 

було важко зрозуміти, хто перший задав ту чи іншу емоцію. У певний 

момент, коли серед акторів не буде виникати нових посилів, «хор» 

потихеньку згасає, та актори усі разом завершують свій «спів».  
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Форма «Хор» дозволяє учасникам навчитись чути та підлаштовуватись 

один до одного, перемикатись з однієї емоції на іншу, бути керівником, 

задаючи певний посил, та керованим, повторюючи задану емоцію. Ця форма 

потребує великої злагодженості та високого рівня комунікації між 

учасниками, що говорить про те, що відпрацювання цієї техніки впливає на 

розвиток не лише толерантності до невизначеності, а й комунікативних та 

лідерських здібностей. 

Плейбек форма: «Палітра». Використовується, коли у історії є чітка 

послідовність подій. Суть форми полягає у тому, що історія розділяється на 

стільки послідовних етапів, скільки є акторів. Кожний актор буде 

відображати свій момент з історії. Послідовність дій відбувається наступним 

чином: коли актори отримали від контактора сигнал про те, що дана історія 

буде відображена у формі «Палітра», вони встають зі своїх місць, і перший 

актор зі сторони кондактора й розповідача робить крок у перед та розпочинає 

історію, зображуючи її початок. Після першої частини історії, яку відобразив 

перший актор, другий актор робить крок у перед, приєднуючись таким чином 

до першого актора, та продовжує відображати хронологію та події історії. 

Потім ці ж дії повторюються іншими акторами, кожний з яких відображає 

хронологічне продовження історії розповідача. А останній актор підводить 

підсумок цієї історії, роблячи висновок або проголошуючи певну мораль 

того, що побачили глядачі. У цій формі так само, як і в попередніх, актори 

повинні відображати розповідача, вести розповідь від його імені. 

Особливістю цієї форми є необхідність умовно порівну розділити між усіма 

акторами частини історії, при цьому зберегти послідовність подій та мати 

виразний початок та кінець сповіді. 

Форма «Палітра» дозволяє учасниками розвити здатність бути 

готовими до непередбачуваної послідовності подій, яка потребує миттєвого 

реагування та включення у сюжет історії, адже жоден з акторів не знає, як 

саме буде розподілена історія попередніми акторами та яка частина історії 

кому перепаде.  
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Плейбек форма: «Амбівалентність». Ця форма використовується, коли 

у історії яскраво виражені два протилежні почуття, які суперечать один з 

одним. Особливо виразно буде виглядати ця форма у випадку, коли цей 

конфлікт ще існує та не є вирішеним. Суть полягає в тому, що два актори 

відображають дві сторони амбівалентності історії, кожна з яких намагається 

переконати іншу та переманити на свою сторону або перемогти у даному 

питанні. Наприклад, поширеним сюжетом історії для форми 

«Амбівалентність» є споконвічний конфлікт між «Хочу» та «Треба». Якщо в 

історії розповідача ще немає варіанту рішення, тобто він ще не вирішив, яка 

частина в ньому переможе, важливою вимогою до акторів є не прийняти 

цього рішення за розповідача або не нав’язати йому один з варіантів 

розв’язання цієї проблеми, задача акторів в цьому випадку тільки 

віддзеркалити, зобразити з іншої точки зору цю взаємодію та боротьбу його 

різних інтенцій. Тобто завершитись така історія на сцені повинна «нічиєю». 

Технічно це виглядає наступним чином: під час форми «Амбівалентність» 

актори на сцені поєднуються у пари. Це відбувається за бажанням – у 

відповідності до історії актори вирішують, з ким із партнерів їм буде більш 

комфортно грати, з тим і утворюють пари. Якщо кількість акторів на сцені 

непарна, остання людина вирішує, чи вона не приймає участі у цій історії, чи 

буде грати одна одразу дві ролі. Коли пари сформовані, до середини сцени 

виходить перша пара, і хтось з акторів починає діяти у відповідності до тієї 

ролі або тієї сторони амбівалентності, яку він обрав. Коли другому учаснику 

пари стає зрозуміло, яку сторону обрав його партнер, він починає діяти, 

виходячи з протилежної сторони амбівалентності. Таким чином, між парою 

відбувається суперечка, щось на зразок боротьби. Це може проявлятися лише 

у вербальних висловах, чи у імітації боротьби. Найбільш виразно ця форма 

виглядає, коли актори намагаються відобразити протилежність у поглядах не 

лише через раціональний рівень за допомогою мови, а й через емоційний та 

тілесний рівні – так розповідачу і глядачам легше насправді побачити та 

відчути цю боротьбу, а не лише почути її через слова. Після того, як перша 
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пара завершила свій діалог, вона відступає, і на зміну їй виходить друга пара, 

яка робить все те ж саме, однак намагається знайти інші способи та виразні 

засоби для зображення даної амбівалентності. Якщо остання людина 

вирішила виконувати обидві ролі, її черга настає після завершення діалогу 

другої пари. Зміна ролей у однієї людини відбувається через оберти навколо 

себе: фраза від імені однієї сторони змінюється обертом навколо себе, після 

чого з’являється та говорить інша сторона, після чого актор знову робить 

оберт та повертається до ролі першої сторони. І так до тих пір, поки актор не 

зупиниться спиною до глядацької зали, що буде означати, що він завершив 

свій складний монолог. 

Форма «Амбівалентність» вчить учасників швидко пристосовуватись 

до запропонованих обставин, включатись у певний образ, чиї погляди не 

можна змінювати під час гри, а треба утримувати до кінця сцени, тобто вчить 

концентрації та пошуку творчих способів вираження цього образу, 

використовуючи не тільки вербальну мову. 

Плейбек форма: «Фото» має другу назву «Балаган». Таку назву вона 

отримала завдяки тому, що всі актори діють одночасно на сцені, якщо історія 

грається у цій формі. Використовується, якщо кондактор виділяє у історії 3-4 

вузлових моменти. Він озвучує послідовно ці моменти акторам, після чого за 

його командою актори починають їх відображати від імені розповідача та 

одночасно. Через деякий час кондактор дає другий сигнал, що означає 

перехід до другого вузлового моменту, тоді актори роблять крок у перед та 

починають відображати другу частину історії, після чого кондактор знов 

робить умовний сигнал, і актори переходять до третьої частини, а потім і до 

четвертої, якщо кондактор виокремив чотири частини історії. Якщо у формі 

«Палітра» актори діяли послідовно та кожний мав свою частину історію, то у 

формі «Фото» всі актори одночасно грають всі частини. Це має на меті 

показати розповідачеві декілька варіантів його історії, нібито декілька 

фотокарток одного і того ж моменту його життя, зроблених різними 

фотографами. 
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Ця форма тренує у учасників здатність діяти у заданих змінних 

обставинах та у певному образі, незалежно та паралельно із іншими. Для 

того, щоб історія у цій формі виглядала більш виразно, кожний актор 

повинен обрати для себе чіткий та характерний образ, через який він буде 

зображати розповідача, щоб останньому та глядачам було легше 

виокремлювати цього актора серед інших акторів. Для цього учасники 

повинні бути налаштованими тільки на себе, концентруватися саме на своїх 

особистих образах та на своїх діях, не намагаючись піддивитися, що роблять 

сусіди, хоча усвідомлювати, що поряд є й інші актори і вони перебувають у 

одному просторі сцени, необхідно завжди. Отже, ця форма відповідає меті 

даного блоку та сприяє розвитку автономності особистості. 

Плейбек форма: «Ролі». Ця форма зазвичай використовується у другій 

частині виступу, коли актори вже достатньо розігріли глядацьку залу 

показом коротких форм (до типу коротких форм можна віднести усі 

попередні форми). Історії, які найкраще пасують цій формі, повинні містити 

декілька дійових осіб та характеризуватися насиченістю подій. Під час 

розповіді історії або вже після того, як розповідач завершив свою історію, 

кондактор запитує розповідача, хто з акторів міг би зіграти його, героя, 

очима якого і була побачена ця історія. Розповідач повинен обрати 

протагоніста. Потім кондактор запитує, хто з акторів міг би зіграти інших 

діючих осіб. І розповідач обирає акторам їхні ролі. Діючими персонажами у 

історії не завжди повинні бути люди, актори можуть грати ролі важливих 

предметів (напр., якщо історія розповідача про те, як він загубив ключі від 

квартири, один з акторів може грати роль загублених ключів та хотіти або не 

хотіти, щоб його знайшли) або тварин (напр., якщо історія про те, як у 

розповідача нещодавно з’явилося маленьке цуценя) або місцевостей (напр., 

історія про те, як розповідач подорожував країнами Європи та що з ним 

відбувалося у різних містах) або навіть абстрактних понять (напр., в історії, в 

якій розповідач ділиться своєю заповітною мрією, актор може уособлювати 

цю мрію). Так само як і не важливим є відповідність статі – розповідач може 
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обирати жінок на ролі чоловіків і навпаки. Коли всі актори отримали свої 

ролі, відбувається етап підготовки: актори можуть обрати собі певні 

атрибути - яскраві тканини, капелюхи та інші декоративні предмети, якщо 

вони наявні в арсеналі театру. Після цього актори займають місця на сцені у 

вільний манер та завмирають, що є знаком того, що вони готові починати 

гру. В деяких театрах ще прийнято на початку гри робити коротку 

самопрезентацію кожного героя.  Першим зазвичай починає діяти 

протагоніст, після чого до нього залучаються усі інші актори, відтворюючи 

історію розповідача так, ніби вони грають п’єсу за сценарієм. Важливими 

моментами цієї форми є взаємодія між акторами, увага один до одного та 

вміння надати простір іншим героям, в той же час не забувати й про свого 

персонажа, розкриваючи його образ повністю у відповідності до слів 

розповідача. Також ця форма характеризується хронологією відтворення 

подій історій, тобто завершується вона на тому моменті, де завершується й 

історія розповідача. Зазвичай не прийнято нічого додавати, привносити або 

змінювати у історії під час гри, але інколи актори дозволяють собі робити 

деякі правки до оригінального сюжету. Це доволі відповідально та можливо 

за умови великої професійності акторів та їхньої впевненості у тому, що це 

не образить розповідача.  

У формі «Ролі» у учасників якнайкраще відбувається розвиток 

креативності через надання життя своєму персонажу різними засобами; 

розвиток автономності через прийняття рішення, як саме буде виглядати та 

поводити себе той чи інший герой історії; розвиток толерантності до 

невизначеності через непередбачуваність того, що буде відбуватись на сцені 

під час гри у цій формі та як будуть себе поводити партнери по сцені. 

Плейбек форма: «Табло». Ця форма використовується наприкінці 

кожної вистави. Структура її схожа із техніками «Ім’я» та «Скульптура». 

Суть полягає в тому, що актори, виходячи за бажанням, відтворюють по 

одному моменту з даного виступу, який запам’ятався їм найбільше чи який, 
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на їхню думку, є найсуттєвішим, утворюючи таким чином калейдоскоп із 

шматочків історій, які лунали під час цього виступу.  

Отже, після детального опису кожної Плейбек форми видно, що вони 

виступають не лише творчим засобом для творення Плейбек вистав, а й 

адекватним механізмом розвитку спонтанності особистості. Крім того 

використання форм Плейбек-театру дозволяє краще зрозуміти особливості 

спонтанності та особистості та тих чинників, які обумовлюють специфіку її 

проявів. 

У таблиці 3.1. наведено структуру формувальної програми «Розвиток 

спонтанності особистості». 

Таблиця 3.1. 

Структура формувальної програми «Розвиток спонтанності 

особистості» 

№ Назва блоку Мета Зміст блоку 

1 Блок 1 

«Вступна 

частина» 

Пояснення суті 

програми. 

Уточнення значення 

основних понять. 

Заняття № 1. 

Вправи: «Візуальна соціометрія», «Ви ще 

не знаєте про мене, що я …», «Мій 

актуальний стан» 

Плейбек форма: «Ім’я». 

 

2 Блок 2 

«Розвиток 

спонтанності 

через 

креативність» 

Вивільнення 

творчого потенціалу 

та творчої енергії  

Заняття № 2 

Вправи: «Малюнки на спині», «Щоденна 

творчість», «Скульптор і глина», 

«Аплодування стоячи». 

Плейбек форми: «Скульптура», 

«Динамічна скульптура» 

Заняття № 3 

Вправи: «Спонтанний танець», 

«Виправдання пози», «Три цифри», 

«Вихідний і заключний момент».  

Плейбек форми: «Блискавка», «Відлуння». 

3 Блок 3 

«Розвиток 

спонтанності 

через 

толерантність 

до 

невизначеності» 

Звільнення від 

внутрішніх блоків, 

розвиток вміння 

бути готовими до 

нового досвіду і 

змін. 

Заняття № 4 

Вправи: «Дзеркало». «Двоє на одного». 

«Глухий, сліпий та паралізований». 

«Незвичайні дії». 

Плейбек форми: «Хор», «Трансформація» 

Заняття № 5 

Вправи: «Асоціації», «Ланцюжки слів», 

«Помінятись поглядом». «Кіт у мішку». 

Плейбек форма: «Палітра» 
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Продовження табл. 3.1. 

4 Блок 4 

«Розвиток 

спонтанності 

через 

автономність» 

Навчитися бути 

незалежними у своїх 

виборах та рішеннях.  

Заняття № 6 

Вправи: «Рішучість». "Останній день". 

«Чарівна крамниця». 

Плейбек форма: «Амбівалентність» 

Заняття № 7 

Вправи: «Рахуємо разом». «Намалюй за 

хвилину». «Виправдання крику». 

"Відповідальність (незавершені речення)". 

Плейбек форма: «Фото» 

5 Блок 5 

«Узагальнення 

та поєднання» 

Свідоме об’єднання 

попередніх етапів 

під час репетицій у 

форматі Плейбек-

театру 

Заняття № 8 

Вправи: «Зіпсований телефон», «Чутки», 

«Коло і я». 

Плейбек форма: «Ролі» 

Заняття № 9 

Вправи: «Я – з твого племені». «В коло -  з 

кола». «Синтез». 

Плейбек форми: усі попередні форми 

6 Блок 6 

«Підведення 

підсумків». 

Узагальнення  

попередніх етапів, 

зворотній зв’язок та 

підведення підсумків 

Заняття № 10 

Вправи: «Подяка», «Беру з собою в 

дорогу», «Прощання» 

Плейбек форма: «Табло» 

 

Для кращого розуміння мети кожного з блоків, представлених на 

таблиці 3.1., розглянемо опис кожного з блоків більше детально.  

Блок 1 «Вступна частина». Метою першого блоку є знайомство 

учасників, пояснення суті програми. Уточнення значення основних понять, 

ознайомлення з очікуваннями учасників програми розвитку. Теоретичний 

екскурс у тематику спонтанності та Плейбек-театру. Встановлення 

атмосфери довіри, прийняття, що сприяє саморозкриттю учасників. 

Блок 2 «Розвиток спонтанності через креативність». Метою цього 

блоку є вивільнення творчого потенціалу та творчої енергії, ознайомлення із 

методами активізації творчого самовираження  та креативності, усвідомлення 

та подолання бар'єрів прояву креативності, розвиток творчого мислення та 

пошуку оригінальних ідей. 

Блок 3 «Розвиток спонтанності через толерантність до невизначеності». 

Метою цього блоку є оволодіння вмінням бути готовими до нового досвіду і 

змін, звільнення від внутрішніх блоків. Для того, щоб мати змогу бачити нові 
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варіанти і можливості, до цього блоку входить також розвиток таких 

психічних процесів, як: увага, пам’ять, мислення, уява. 

Блок 4 «Розвиток спонтанності через автономність». Метою цього 

блоку є навчання бути незалежними у своїх виборах та рішеннях, розвиток 

відчуття цілісності у особистості. 

Блок 5 «Узагальнення та поєднання». Метою цього блоку є свідоме 

об’єднання попередніх етапів, закріплення та відпрацювання отриманих 

знань та навичок. 

Блок 6 «Підведення підсумків». Метою цього блоку є усвідомлення 

досвіду, який був отриманий на попередніх заняттях, рефлексія на тему, як це 

можна використовувати у буденному житті, отримання зворотного зв’язку та 

підведення підсумків. 

3.3. Результати впроваждення формувальної програми розвитку 

спонтанності особистості 

 

Після проведення формувальної програми розвитку спонтанності 

особистості було проаналізовано її ефективність. Аналіз полягав у 

початковому та завершальному опитуванні учасників формувальної 

програми розвитку спонтанності особистості, які складали експериментальну 

групу дослідження формувального етапу. Також було проведено повторне 

тестування з контрольною групою, до якої входить 36 досліджуваних, які не 

приймали участь у формувальній програмі. Крім того був проведений 

якісний аналіз ефективності формувальної програми шляхом обробки та 

аналізу висловлювань і зворотного зв’язку, наданих учасниками програми 

під час та наприкінці формувальної програми. 

Порівняння отриманих в результаті контрольного тестування даних 

здійснювалося за допомогою порівняльного аналізу (Two-Related Samples), 

рівень статистичної значущості визначався за допомогою непараметричного 

статистичного  Т-Критерію Уілкоксона. Критерій застосовується для 

зіставлення показників змін у двох різних умовах серед однієї й тієї ж 
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вибірки досліджуваних. За його допомогою можна визначити, чи є зрушення 

показника в якомусь одному напрямку більш істотним, ніж в іншому.  

В нашому випадку істотні зрушення показників в ту чи іншу сторону в 

експериментальній групі будуть вказувати на ефективність та працездатність 

нашої формувальної програми розвитку особистості, тобто значущі зміни у 

досліджуваних показниках були викликані під впливом досвіду, отриманого 

учасниками під час занять. В той час як помітні зрушення показників серед 

контрольної групи будуть вказувати на те, що існує певний рівень 

екзистенційного впливу на досліджуваних. Тому з метою відкинути вплив 

середовища та щоденного життя на зміну показників нами був проведений 

порівняльний аналіз зрушень у показниках контрольної та експериментальної 

груп, результати якого представлені у таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2. 

Динаміка показників досліджуваних особистісних властивостей у 

представників експериментальної та контрольної груп 

Респонденти Контрольна група Експериментальна група 

Показники До Після До  Після  

Спонтанність 8,9 8,9 7,94 10,5** 

Креативність 11 10,8 10,33 14,21** 

Автономність 

 

9,7 9,60 8,47 12,33** 

Гнучкість у 

спілкуванні 

8,7 8,7 8,2 9,1* 

Толерантність до 

невизначеності 

10,8 6,8* 11,08 15,3** 

Саморегуляція 13,4 12,2 12,36 13,32* 

Локус контролю 47,4 

 

50,3* 

 

32,59 

 

35,87** 
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Як видно з таблиці 3.2, помітний зсув (при рівні значущості p < 0,05) 

присутній у показниках толерантності до невизначеності та загальної 

інтернальності серед представників контрольної групи. Зміна показника 

толерантності до невизначеності відбулася у сторону зменшення. Це означає, 

що за той час, що був між першим та другим тестуванням, учасники 

контрольної групи відчули себе менш готовими до невизначних ситуацій. 

Можливо, більш точно буде сказати, що толерантність до змінних ситуацій 

знизилася за цей час. Це може бути пояснене соціальними, політичними та 

економічними подіями суспільного життя учасників дослідження. При цьому 

зміна показника загальної інтернальності з рівнем статистичної значущості (p 

< 0,05) відбулася у сторону збільшення. Це може вказувати на зростання 

рівня відповідальності серед контрольної групи та руху від екстернального 

до інтернального локусу контролю. 

Після проведення формувальної програми розвитку спонтанності 

особистості відбулися значущі зміни в досліджуваних показниках 

експериментальної групи, а саме:  спонтанності, креативності, автономності, 

толерантності до невизначеності, загальній інтернальності (p < 0,001). Також 

відбулися значущі зміни і в показниках гнучкості у спілкуванні, вольової 

саморегуляції, шкалах інтернальності у сфері досягнень, у сфері сімейних та 

міжособових стосунків. 

Отримані результати вказують на ефективність та дієвість розробленої 

формувальної програми розвитку спонтанності особистості. Цікавим 

спостереженням є те, що у двох досліджуваних групах – і в 

експериментальній, і в контрольній – відбулися значущі зміни у показниках 

толерантності до невизначеності, однак у різних напрямках. Це може 

говорити про те, що незважаючи на вплив щоденного життя, участь у 

формувальній програмі дозволила учасникам підвищити свій рівень 

готовності до невизначних ситуацій. Значуща зміна показника загальної 

інтернальності у експериментальній групі може пояснюватись змінами у 

цьому ж показнику серед контрольної групи, тобто через вплив життя, однак 
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поява значущого зсуву показників у декількох шкалах інтернальності може 

вказувати на те, що зміни відбулися все ж таки під впливом формувальної 

програми. Менший рівень статистичної значущості у змінах показників 

гнучкості у спілкуванні та вольової саморегуляції може бути пояснений 

менш тісними зв’язками цих показників із іншими, що було встановлено за 

допомогою описаних вище кореляційного та регресійного аналізів. 

Також нами був проведений якісний аналіз висловлювань та 

зворотного зв’язку учасників формувальної програми. 

Під час кожного заняття учасники ділилися  своїми очікуваннями та 

актуальними переживаннями, а наприкінці заняття письмово відповідали на 

чотири питання: 1.Що було легко під час заняття? 2. Що було важко? 3. Що 

було важливо та мало найбільше значення? 4. Що і як було пов’язане із 

спонтанністю? Відповіді на ці питання протягом усієї програми дозволили 

нам спостерігати за динамікою процесу розвитку спонтанності особистості, 

слідкувати за емоційними станами учасників та корегувати процес, коли це 

було необхідно. 

Якщо на початку формувальної програми серед учасників проявлялися 

певні побоювання стосовно того, що таке Плейбек-театр і чи вони зможуть 

себе вільно почувати у ролі акторів цього театру, то наприкінці програми цих 

побоювань вже не спостерігалося. Прикладами цього можуть бути наступні 

висловлювання: на 1-му занятті: «що про мене подумають?», «я не вмію 

виражати емоції»,  «Плейбек незрозумілий, але я розумію, що він може бути 

корисний»; на 9-му занятті: «Цікаво працювати над персонажем через образ», 

«Зараз вже набагато менше незручності». Це вказує на те, що під час занять у 

учасників виникла та не послабилася зацікавленість відносно того, що таке 

Плейбек-театр та як він працює, разом з тим зникла присутня на початку 

невпевненість у собі та своїх силах, що говорить про загальний позитивний 

вплив формувальної програми на самосприйняття особистості. 
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Наведемо декілька прикладів того, як учасники програми пояснюють 

зв’язок того, що відбувалося під час занять, із спонтанністю. На початку 

програми вислови відносно спонтанності мали наступний характер:  

 «Важко наважитись згодитись на невідоме»,  

 «Важливо дізнатись щось про себе»,  

 «Спонтанність пов’язана із творчими завданнями»,  

 «У необхідності миттєво відображати емоції іншої людини».  

Наприкінці програми учасники описували свої враження та думки 

відносно того, як проявляється і розвивається спонтанність, наступними 

висловами:  

 «Заняття допомагає розвити спонтанність та почути свій 

внутрішній голос»,  

 «Спонтанність проявляється через розвиток розкутості у рухах»,  

 «Спонтанність дозволила мені відчути легкість»,  

 «Відбувалося усвідомлення своїх рухів і почуттів одночасно»,  

 «Зацікавленість в результаті – заставляє шукати шляхи 

вирішення»,  

 «Спонтанність тоді, коли треба робити перший крок – брати 

ініціативу на себе в різних завданнях». 

Ці вислови учасників формувальної програми доводять наявність 

зв’язку між спонтанністю та іншими досліджуваними нами властивостями 

особистості. Наприклад, у вислові «Спонтанність пов’язана із творчими 

завданнями» проявляється зв’язок спонтанності та творчості, який відчули 

учасники програми протягом вже перших занять;  у вислові «Заняття 

допомагає розвити спонтанність та почути свій внутрішній голос» можна 

казати про зустріч із автономністю як цілісністю особистості, коли 

відбувається усвідомлення та прийняття себе; «Зацікавленість в результаті – 

заставляє шукати шляхи вирішення» - цей вислів вказує на розвиток 

креативності та толерантності до невизначеності, що проявляється у 
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готовності реагувати новим чином як у нових, так і знайомих ситуаціях; у 

вислові «Спонтанність тоді, коли треба робити перший крок – брати 

ініціативу на себе в різних завданнях» проявляється розвиток 

відповідальності через розвиток спонтанності, що дозволяє учасникам 

спробувати та відчути на собі, що означає брати ініціативу на себе та робити 

перший крок.  

Окрім ілюстрації наявності зв’язку спонтанності із іншими 

властивостями особистості, ці вислови дозволяють побачити, як саме 

відбувалася трансформація думок та відчуттів учасників формувальної 

програми стосовно спонтанності та того, як вона проявляється. Якщо 

спочатку у учасників програми були присутні певні складності у прояві себе 

та своєї спонтанності («Важко наважитись згодитись на невідоме») і була 

присутня потреба дізнатися більше про себе, відчути свою внутрішню 

природу («Важливо дізнатись щось про себе»), то протягом програми ці 

складності та страх перед невідомим змінилися розкутістю («Спонтанність 

проявляється через розвиток розкутості у рухах», «Спонтанність дозволила 

мені відчути легкість») та дали відповіді на питання про внутрішній світ 

учасників програми («Відбувалося усвідомлення своїх рухів і почуттів 

одночасно», «Заняття допомагає розвити спонтанність та почути свій 

внутрішній голос»). 

Отже, було зафіксовано статистично значущі відмінності між даними 

експериментальної групи до та після проведення формувальної програми, які 

разом із результатами порівняльного аналізу тестування серед контрольної 

групи дають можливість підвести підсумок, що розроблена нами 

формувальна програма може вважатися ефективним засобом розвитку 

спонтанності особистості. Це також підтверджується результатами якісного 

аналізу висловлювань учасників формувальної програми, які збиралися 

наприкінці кожного заняття протягом усієї програми. В результаті цього 

аналізу була проілюстрована наявність зв’язків спонтанності із іншими 

досліджуваними нами властивостями особистості, а також було отримано 
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підтвердження того, що протягом програми відбувався процес розвитку 

спонтанності та особистості загалом. 

 Рекомендації щодо використання формувальної програми 

розвитку спонтанності особистості. Отримані вище кількісні та якісні 

підтвердження ефективності та працездатності розробленої нами 

формувальної програми розвитку спонтанності особистості дозволяють 

використовувати її у різних контекстах.  

Дана формувальна програма може бути використана викладачами та 

кураторами на початкових курсах навчання у вищих навчальних закладах з 

метою скорішого формування та розвитку таких важливих властивостей 

особистості як спонтанності, автономності, відповідальності, креативності 

тощо. Окрім очевидної користі для розвитку особистості студента на початку 

періоду ранньої дорослості, це полегшить процес адаптації студентів до 

нового середовища та нових можливостей і обов’язків, а також може 

позитивно відобразитися на засвоєнні учбового матеріалу та відношенні до 

навчання в цілому.  

Також дана формувальна програма може використовуватися 

керівниками Плейбек-театрів з метою розвитку особистості Плейбек актора. 

В цьому випадку різниця між звичайними репетиціями та заняттями 

формувальної програми буде полягати у зміщенні акценту – з відпрацювання 

певних форм на розвиток особистості актора. Необхідність зробити такий 

зсув наголосу в процесі діяльності Плейбек-театру може виникнути за 

декількох причин: 

 якщо даний Плейбек-театр є нещодавно створеним, і для 

формування ефективно функціонуючого колективу керівник бажає в першу 

чергу звернути увагу на особистість кожного окремого актора та рівень 

розвитку тих якостей, які будуть йому необхідні у цьому процесі (опис 

необхідних якостей Плейбек актора див. 3.1); 
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 якщо даний Плейбек-театр знаходиться у стані творчої кризи: не 

відбувається розвиток театру, не відчувається єдності у колективі, в 

результаті чого все це впливає на якість вистав та взаємовідносин у театрі; 

 для пошуку нових способів творчого самовиразу. Цей шлях 

корисний для профілактики та боротьби з шаблонами та стереотипами образу 

існування акторів на сцені під час виступу та репетицій Плейбек-театру. 

Дана формувальна програма може використовуватися не лише 

керівниками Плейбек-театрів, а й керівниками будь-яких інших творчих 

об’єднань (театрів, студій, гуртків тощо) з метою самовдосконалення своєї 

творчої діяльності за допомогою розвитку спонтанності засобами Плейбек-

театру. 

Своє застосування дана формувальна програма може знайти  серед 

психологів у центрах розвитку особистості та серед психологів, які 

працюють із групами людей із низьким рівнем розвитку спонтанності, 

відповідальності, комунікативних навичок, саморегуляції, креативності та з 

високим рівнем екстернального локусу контролю. 

Таким чином, формувальна програма розвитку особистості може бути 

корисною та використаною для вирішення широкого кола задач у різних 

контекстах. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Розроблена та апробована формувальна програма розвитку особистості 

засобами Плейбек-театру спрямована на розвиток спонтанності особистості. 

Форми Плейбек-театру, які використовуються в формувальній програмі, 

виступають не лише творчим засобом для творення Плейбек вистав, а й 

адекватним механізмом розвитку спонтанності особистості.  

Вивчення досвіду роботи Плейбек-театру в Угорщині довело 

доречність розвитку спонтанності особистості через таку форму творчості як 

Плейбек-театр. 
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Статистично значущі відмінності між даними експериментальної групи 

до та після проведення формувальної програми разом із результатами 

порівняльного аналізу тестування серед контрольної групи дають можливість 

підвести підсумок, що розроблена нами формувальна програма може 

вважатися ефективним засобом розвитку спонтанності особистості. Протягом 

програми відбувався процес розвитку спонтанності та особистості загалом 

разом із очевидним проявом зв’язків спонтанності із іншими досліджуваними 

властивостями особистості.  

Результати якісного аналізу висловлювань та зворотного зв’язку 

учасників формувальної програми проілюстрували наявність зв’язку 

спонтанності із іншими властивостями особистості та вказали на те, як саме 

відбувалася трансформація думок та відчуттів учасників формувальної 

програми стосовно спонтанності та того, як вона проявляється. Якщо 

спочатку у учасників програми були присутні певні складності у прояві себе 

та своєї спонтанності, то протягом програми ці складності змінилися 

розумінням та усвідомленням особливостей своєї спонтанності. 

Формувальна програма розвитку спонтанності особистості може бути 

корисною та використаною для вирішення широкого кола задач у різних 

контекстах, що відображено у рекомендаціях щодо її застосування.
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ВИСНОВКИ 

У дисертації представлено теоретичне та емпіричне узагальнення й 

нове вирішення проблеми розвитку спонтанності особистості у віці ранньої 

дорослості. Результати проведеного дослідження дають підстави зробити 

наступні висновки. 

1. Спонтанність є властивістю особистості, яка характеризує той рівень 

її розвитку, що проявляється в набутті й реалізації позитивної свободи. 

Важливість спонтанності визначається її зв’язком із психічним здоров’ям 

особистості, а також проявами творчості. Існують відмінності між 

спонтанністю як властивістю особистості та деструктивною, емоційно 

некерованою спонтанністю, яка існує як імпульсивність та безконтрольність.  

 Розглядаючи спонтанність як прояв особистісної свободи, в роботі 

встановлено її взаємозв’язки з іншими властивостями особистості та її 

детермінантами. Такими властивостями виявилися: локус контролю, 

автономність, саморегуляція, креативність, толерантність до невизначеності 

та гнучкість у спілкуванні, що свідчить про готовність особистості реагувати 

на нову ситуацію в новий спосіб. Встановлено зв’язок локусу контролю та 

спонтанності, а саме внутрішній або інтернальний локус контролю позитивно 

корелює з нею. Зв’язок спонтанності та автономності свідчить про те, що 

спонтанна людина є вільною у своєму виборі, у тому, як реагувати на 

конкретну ситуацію; зв'язок із саморегуляцією – про вміння людини 

регулювати власну експресію, вивільняти первинну спонтанність. 

Спонтанність є способом буття, творчості та невід’ємною складовою будь-

якого творчого акту. Її прояв в житті є гнучкість людини у спілкуванні.  

Теоретичний аналіз психологічних особливостей людини дорослого 

віку показав, що дорослість передбачає, з одного боку, звільнення людини 

від юнацького максималізму, її соціальну адаптованість і прийняття 

життєвих реалій, з іншого –  творчу активність і самореалізацію особистості. 

Сімейні відносини і почуття професійної компетентності є центральними 
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віковими новоутвореннями періоду ранньої дорослості.  Розвиток 

спонтанності задля досягнення особистісної зрілості є вирішальним 

завданням розвитку людини в період ранньої дорослості.  

2. Розроблена концептуальна модель дослідження спонтанності 

особистості у віці ранньої дорослості включає три групи чинників,  до яких 

належать: 1) індивідні, які містять вікові та статеві особливості; 2) 

особистісні, які прогнозують наявність взаємозв’язків спонтанності із такими 

властивостями особистості як локус контролю, автономність, саморегуляція, 

творчість, гнучкість у спілкуванні та толерантність до невизначеності; 3) 

соціокультурний, який передбачає залежність спонтанності особистості від її 

приналежності до різних соціокультурних спільнот. Представлені групи 

детермінант дають змогу системно дослідити особливості розвитку 

спонтанності особистості у віці ранньої дорослості. 

3. Реалізована в емпіричній програмі концептуальна модель 

дослідження спонтанності особистості ґрунтувалася на вивченні її в трьох 

ракурсах: індивідного, особистісного та соціокультурного. Сильні позитивні 

кореляційні зв’язки між показником спонтанності та іншими властивостями 

особистості свідчать, що спонтанність не є ізольованою та незалежною 

властивістю особистості, яка існує за  власними законами. На показник 

спонтанності більшою мірою впливають показники творчості, автономності 

та толерантності до невизначеності.  

У роботі показано, що спонтанність є динамічним утворенням, яке 

змінюється протягом життя людини. Встановлено, що у період ранньої 

дорослості ця властивість у представників різних культур має однакові 

закономірності розгортання та згортання проявів активності. Зокрема, у 

представників України та іноземних країн результати розподілу середніх 

показників спонтанності співпадають: найвищий її рівень демонструють 

респонденти вікової групи 23–29 років, а найнижчий – у групі 18–22 років. 

Рівень спонтанності українських чоловіків вищий, ніж рівень спонтанності 

українських жінок. Проте у представників іноземних соціокультурних 
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спільнот вищий рівень спонтанності властивий жінкам. Вплив належності 

особистості до певної соціокультурної спільноти проявляється й у наявності 

найвищого рівня спонтанності в осіб, які належать до далеких від України 

соціокультурних спільнот, а найнижчого – у представників соціокультурних 

спільнот країн Європи.  

4. Розроблено та апробовано формувальну програму, спрямовану на 

розвиток спонтанності особистості як умови розвитку її свободи. Форми 

Плейбек-театру, які у ній використовуються, є засобом для творення цих 

вистав, механізмом розвитку спонтанності особистості.  

Отримані дані засвідчили можливість ефективно впливати на 

формування спонтанності особистості шляхом використання спеціальних 

елементів Плейбек-театру. Результати якісного аналізу висловлювань та 

зворотного зв’язку учасників формувальної програми доводять наявність 

зв’язку спонтанності з іншими властивостями особистості. Особливості 

трансформації думок та відчуттів учасників формувальної програми 

характеризують динаміку її проявів.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розв’язуваної  

проблеми. Результати дисертаційної роботи дають підстави визначити ряд 

актуальних завдань щодо подальшої розробки спонтанності особистості, а 

саме: з’ясування її особливостей у різні вікові періоди (наприклад, у 

підлітковому віці або у віці пізньої дорослості); у різних соціальних 

професійних спільнот, зокрема гуманітарних, технічних тощо; вивчення 

явища та значення Плейбек-театру як інноваційної соціально-психологічної 

практики; характеристики спонтанності як життєвого ресурсу особистості 

протягом онтогенезу. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Уровень субъективного контроля (уск) Дж. Роттера 

(Адаптация Е.Ф.Бажина, С.А.Голынкиной, А М.Эткинда) 

Вариант А. 

Инструкция: «Вам будет предложено 44 утверждения, касающихся 

различных сторон жизни и отношения к ним. Оцените, пожалуйста, степень 

своего согласия или несогласия с приведенными утверждениями по 6 

бальной шкале:полное несогласие —3 —2 —1 1 2 3 полное согласие. 

Другими словами, поставьте против каждого утверждения один из шести 

предложенных баллов с соответствующим знаком «+» (согласие) или «—» 

(несогласие). Будьте, пожалуйста, внимательны и искренни». 

Обработка 

Обработка результатов теста включает четыре этапа. Подсчет «сырых» 

баллов. Обработку заполненных бланков следует проводить по приведенным 

ниже ключам, суммируя ответы на пункты в столбцах «+» со своим знаком и 

ответы на пункты в столбцах «—» с обратным знаком.   

 

Шкала  КЛЮЧ 

1. Ио 
+: 2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 34,. 36, 37, 39, 42, 44 

—: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 35,. 38, 40, 41, 43. 

2. Ид  
+: 12, 15, 27, 32, 36, 37 

—: 1, 5, 6, 14, 26, 43 

3. Ин  
+: 2, 4, 20, 31, 42, 44 

—: 7, 24, 33, 36, 40, 41  

4. Ис  
+: 7, 24, 33, 36, 40 ,41 

—: 7, 14, 26, 28, 41 

5. Ип  
+:  19, 22, 25, 31, 42 

—: 1, 9, 10, 24, 30 

6. Им  
+: 4, 27 

—: 6, 38  

7. Из  +: 13, 34  
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—: 3, 23  

2 этап. Перевод «сырых» баллов в стены (стандартные оценки).  

Для перевода «сырого» бала шкал опросника УСК в стандартное значение 

(стен), найдите в верхней строке нужную шкалу и двигайтесь по столбцу 

вниз, до строки с интервалом значений, в который попадает подсчитанный 

вами сырой балл. В крайнем левом столбце найденной строки указан 

соответствующий стен. К примеру, если сырой балл по шкале Ис равен 8, мы 

в столбце Ис находим интервал 7—10 и в левом столбце данной строки 

указано значение стена —7.  

Стены представлены по 10-ти балльной шкале и дают возможность 

сравнивать результаты различных исследований по следующей таблице: 

Перевод сырых баллов в стены 

Стены БАЛЛЫ 

Ио Ид Ин Ис Ип Им Из 

от до от до от до от до от до от до от до 

1 —

132 

—

14 

—

36 

—

11 

—

36 
8 

—

30 

—

12 

—

30 

—

5 

—

12 

—

7 

—

12 
—6 

2 —

13 
—3 

—

10 

—

7 

—

7 

—

4 

—

11 

—

8 

—

4 

—

1 

—

6 

—

5 

—

5 
—4 

3 
—2 9 

—

6 

—

3 

—

3 
0 

—

7 

—

5 
0 3 

—

4 

—

3 

—

3 
—2 

4 
10 21 

—

2 
1 1 4 

—

4 

—

1 
4 7 

—

2 

—

1 

—

1 
0 

8 22 32 2 5 5 7 0 3 8 11 0 1 1 2 

6 33 44 6 9 8 11 4 6 12 15 2 4 3 4 

7 45 56 10 14 12 15 7 10 16 19 5 б 5 6 

8 57 68 15 18 16. 19 11 13 20 23 7 8 7 8 

9 69 79 19 22 20 23 14 17 24 27 9 10 9 10 

10 80 132 23 36 24 36 18 30 28 30 11 12 11 12 

3 этап. Построение «профиля уск» по семи шкалам.  

Для этого необходимо отложить результаты (стенов) на семи десяти 
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балльных шкалах и отметить так же норму, соответствующую 5.5 стенам как 

на рис. 

 

4 этап. Интерпретация. Проанализировать количественно и 

качественно показатели УСК по семи шкалам, сравнивая результаты 

(полученный «профиль») с нормой. Отклонение вправо (>5.5 стенов) 

свидетельствует об интернальном типе контроля в соответствующих 

ситуациях. Отклонение влево от нормы (<5.5 стенов) свидетельствует об 

экстернальном типе УСК.  

Вариант Б. 

Инструкция: «Вам будет предложено 44 утверждения, касающихся 

различных сторон жизни и отношения к ним и ответьте, согласны Вы или не 

согласны». 

Обработка. Каждый совпавший с ключом ответ оценивают по одному баллу 

Ключ: 

«Да, согласен»: 2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, -27, 29, 31, 32, 

34, 36, 37, 39, 42, 43, 44.  

«Нет, не согласен»: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 

35, 38, 40, 41.  

Текст Опросника 

Инструкция: «Ответьте, пожалуйста, на поставленные вопросы, 

используя (отмечая на бланке) одну из градаций 6-балльной шкалы»:  
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Полностью  

не 

согласен 

 -3  
 -

2  

 -

1  
 1   2   3  

Полностью  

согласен 

№ Утверждение 
 -

3  

 -

2  

 -

1  
 1   2   3  

1. 

Продвижение по службе больше зависит от удачного стечения 

обстоятельств, чем от особенностей и собственных усилий 

человека 

            

2. 
Большинство разводов происходит от того, что люди не хотят 

уступать и приспосабливаться друг к другу 
            

3. 
Болезнь — дело случая, и если уж суждено кому-то заболеть, то с 

этим ничего не поделаешь 
            

4. 
Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не проявляют 

интереса и дружелюбия к окружающим 
            

5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения             

6. 
Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать 

симпатии других людей. 
            

7. 
Внешние обстоятельства — родители и благосостояние — влияют 

на семейное счастье не меньше, чем отношения супругов. 
            

8. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной             

9. 

Как правило, руководство оказывается более эффективным, 

когда руководители полностью контролируют действия 

подчиненных, а не полагаются на их самостоятельность. 

            

10. 

Мои отметки в школе часто зависели от случайных обстоятельств, 

например от настроения учителя, а не от моих собственных 

усилий 

            

11. 
Когда я строю планы, то в общем верю в то, что смогу их 

осуществить. 
            

12. 
То, что многим людям кажется удачей или везением, на самом 

деле является результатом долгих целенаправленных усилий. 
            

13. 
Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь 

здоровью, чем лекарства и врачи. 
            

14. 

Если люди не подходят друг другу, то, как бы они ни старались 

наладить совместную семейную жизнь, у них все равно ничего не 

получится 

            

15. 
То хорошее, что я делаю в жизни, обычно бывает по достоинству 

оценено другими 
            

16. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители             

17. 
Я думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей 

жизни. 
            

18. 

Я не стараюсь планировать свою жизнь далеко вперед, потому 

что многое зависит не от меня, а от того, как сложатся 

обстоятельства. 

            

19. 
Мои отметки в школе больше всего зависели от моих усилий и 

степени подготовленности 
            

20. 
В семейных конфликтах я чаще чувствую вину за собой, чем за 

противоположной стороной. 
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21. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств             

22. 
Я предпочитаю такое руководство, при котором можно 

самостоятельно определять, что и как делать. 
            

23. 
Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является причиной 

моих болезней 
            

24. 
Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает 

людям добиться успеха в своем деле. 
            

25. 
В конце концов за плохое управление организацией ответственны 

сами люди, которые в ней работают. 
            

26. 
Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложившихся 

отношениях в семье. 
            

27. 
Если я очень захочу, то могу расположить к себе почти любого 

человека 
            

28. 

На подрастающее поколение влияет так много разных 

обстоятельств, что усилия родителей по их воспитанию часто 

оказываются бесполезными. 

            

29. То, что со мной случается, — это дело моих собственных рук             

30. 
Иногда трудно бывает понять, почему руководители поступают 

так, а не иначе. 
            

31. 
Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее 

всего просто не проявил достаточно усилий. 
            

32. Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того что я хочу.             

33. 
В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни, чаще 

были виновны другие люди, а не я. 
            

34. 
Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним следить и 

правильно его одевать. 
            

35. 
В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока 

проблемы не решатся сами собой. 
            

36. 
Успех является результатом упорной работы и мало зависит от 

случая или везения. 
            

37. 
Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, 

зависит счастье моей семьи. 
            

38. 
Мне всегда было трудно понять, почему я нравлюсь одним людям 

и не нравлюсь другим. 
            

39. 

Я всегда предпочитаю принимать решение и действовать 

самостоятельно, не надеясь на помощь других людей и не 

полагаясь на судьбу 

            

40. 
К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, 

несмотря на все его старания. 
            

41. 
В семейной жизни бывают такие ситуации, которые невозможно 

разрешить даже при самом сильном желании. 
            

42. 
Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности, 

должны винить в этом только себя. 
            

43. 
Многие мои успехи стали возможными только благодаря помощи 

других людей 
            

44. 
Большинство неудач в моей жизни произошло от неумения, 

незнания или лени и мало зависело от везения или невезения. 
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Додаток Б. 

Методика исследования самоактуализации личности А.В. Лазукина. 

Шкалы креативности, автономности, спонтанности и гибкости в 

общении. 

Инструкция к тесту: «Из двух вариантов утверждений выберите тот, 

который вам больше нравится или лучше согласуется с вашими 

представлениями, точнее отражает ваши мнения. Здесь нет хороших или 

плохих, правильных или неправильных ответов, самым лучшим будет тот, 

который дается по первому побуждению». 

3.  

а) Если незнакомый человек окажет мне услугу, я чувствую себя ему 

обязанным. 

б) Принимая услугу незнакомого человека, я не чувствую себя 

обязанным ему. 

5.  

а) Я часто задумываюсь над тем, правильно ли я вел себя в той или 

иной ситуации. 

б) Я редко задумываюсь над тем, насколько правильно мое поведение. 

9.  

а) Я часто принимаю рискованные решения. 

б) Мне трудно принимать рискованные решения. 

10.  

а) Иногда я могу дать собеседнику понять, что он кажется мне глупым 

и неинтересным. 

б) Я считаю недопустимым дать понять человеку, что он мне кажется 

глупым и неинтересным. 

12.  

а) Я считаю невежливым прерывать разговор, если он интересен только 

моему собеседнику. 
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б) Я могу быстро и непринужденно прервать разговор, интересный 

только одной стороне. 

13.  

а) Я стремлюсь к достижению внутренней гармонии. 

б) Состояние внутренней гармонии, скорее всего, недостижимо. 

16.  

а) Плохо оплачиваемая работа не может приносить удовлетворения. 

б) Интересное, творческое содержание работы – само по себе награда. 

19.  

а) Иногда мне трудно быть искренним. 

б) Мне всегда удается быть искренним. 

21.  

а) Я доверяю своим внезапно возникшим желаниям. 

б) Свои внезапные желания я всегда стараюсь обдумать. 

25.  

а) Я люблю перечитывать понравившиеся мне книги. 

б) Лучше прочесть новую книгу, чем возвращаться к уже прочитанной. 

26.  

а) Я стараюсь поступать так, как ожидают окружающие. 

б) Я не склонен задумываться о том, чего ждут от меня окружающие. 

28. 

а) Большая часть того, что я делаю, доставляет мне удовольствие. 

б) Лишь немногие из моих занятий по-настоящему меня радуют. 

29.  

а) Стремясь разобраться в характере и чувствах окружающих, люди 

часто бывают бестактным. 

б) Стремление разобраться в окружающих людях вполне естественно и 

оправдывает некоторую бестактность. 

31. 

А) Я чувствую угрызения совести, если сержусь на тех, кого люблю. 
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Б) Я не чувствую угрызений совести, когда сержусь на тех, кого 

люблю. 

32. 

А) Человек должен спокойно относиться к тому, что он может 

услышать о себе от других. 

Б) Вполне естественно обидеться, услышав неприятное мнение о себе. 

33. 

А) Усилия, которых требует познание истины, стоят того, ибо приносят 

пользу. 

Б) Усилия, которых требует познание истины, стоят того, ибо 

доставляют удовольствие. 

34. 

а) В сложных ситуациях надо действовать испытанными способами – 

это гарантирует успех. 

б) В сложных ситуациях надо находить принципиально новые 

решения. 

37. 

а) Главное в жизни – приносить пользу и нравиться людям. 

б) Главное в жизни – делать добро и служить истине. 

38. 

а) Иногда я боюсь показаться слишком нежным. 

б) Я никогда не боюсь показаться слишком нежным. 

39. 

а) Я считаю, что выразить свои чувства обычно важнее, чем 

обдумывать ситуацию. 

б) Не стоит необдуманно выражать свои чувства, не взвесив ситуацию. 

43.  

а) Я думаю, что творчество должно приносить пользу людям. 

б) Я полагаю, что творчество должно приносить человеку 

удовольствие. 
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44.  

а) У меня всегда есть своя собственная точка зрения по важным 

вопросам. 

б) Формируя свою точку зрения, я склонен прислушиваться к мнениям 

уважаемых и авторитетных людей. 

46.  

а) Я чувствую себя ответственным за настроение собеседника. 

б) Я не чувствую себя ответственным за это. 

48. 

а) Успех в общении зависит от того, насколько человек способен 

раскрыть себя другому. 

б) Успех в общении зависит от умения подчеркнуть свои достоинства и 

скрыть недостатки. 

52.  

а) Очень важно, есть ли у человека в жизни радость познания и 

творчества. 

б) В жизни очень важно приносить пользу людям. 

55.  

а) Человек должен трудиться ради удовлетворения своих потребностей 

и блага своей семьи. 

б) Человек должен трудиться, чтобы реализовать свои способности и 

желания. 

56.  

а) В решении личных проблем я руководствуюсь общепринятыми 

представлениями. 

б) Свои проблемы я решаю так, как считаю нужным. 

57.  

а) Воля нужна для того, чтобы сдерживать желания и контролировать 

чувства. 
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б) Главное назначение воли – подхлестывать усилия и увеличивать 

энергию человека. 

61.  

а) Я думаю, что смысл жизни заключается в творчестве. 

б) Вряд ли в творчестве можно найти смысл жизни. 

64.  

а) Одаренному человеку непростительно пренебрегать своим долгом. 

б) Талант и способности значат больше, чем долг. 

65.  

а) Мне хорошо удается манипулировать людьми. 

б) Я полагаю, что манипулировать людьми неэтично. 

66.  

а) Я стараюсь избегать огорчений. 

б) Я делаю то, что полагаю нужным, не считаясь с возможными 

огорчениями. 

67.  

а) В большинстве ситуаций я не могу позволить себе дурачиться. 

б) Существует множество ситуаций, где я могу позволить себе 

дурачиться. 

68.  

а) Критика в мой адрес снижает мою самооценку. 

б) Критика практически не влияет на мою самооценку. 

70.  

а) Выбирая для себя занятие, человек должен учитывать его 

общественную значимость. 

б) Человек должен заниматься прежде всего тем, что ему интересно. 

71.  

а) Я думаю, что для творчества необходимы знания в избранной 

области. 

б) Я думаю, что знания для этого совсем не обязательны. 
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74.  

а) Я пытаюсь найти основания даже для тех своих поступков, которые 

совершаю просто потому, что мне этого хочется. 

б) Я не ищу оснований для своих действий и поступков. 

75.  

а) Я уверен, что любой может прожить свою жизнь так, как ему 

хочется. 

б) Я думаю, что у человека мало шансов прожить свою жизнь, как 

хотелось бы. 

77.  

а) Для творчества нужно очень много свободного времени. 

б) Мне кажется, что в жизни всегда можно найти время для творчества. 

83.  

а) Иногда я боюсь быть самим собой. 

б) Я никогда не боюсь быть самим собой. 

87.  

а) Я стараюсь не быть "белой вороной". 

б) Я позволяю себе быть "белой вороной". 

89.  

а) Бывает, что я стыжусь проявлять свои чувства. 

б) Я никогда этого не стыжусь. 

91.  

а) Я проявляю свое расположение к человеку независимо от того, 

взаимно ли оно. 

б) Я редко проявляю свое расположение к людям, не будучи 

уверенным, что оно взаимно. 

92.  

а) Я думаю, что в общении нужно открыто проявлять свое 

недовольство другими. 
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б) Мне кажется, что в общении люди должны скрывать взаимное 

недовольство. 

94.  

а) Я стремлюсь открыто выражать свои чувства. 

б) Думаю, что в открытом выражении чувств всегда есть элемент 

несдержанности. 

99.  

а) Если разговор не удался, я пробую выстроить его по-иному. 

б) Обычно в том, что разговор не сложился, виновата 

невнимательность собеседника. 

Обработка и интерпретация результатов теста. Отдельные шкалы 

вопросника САМОАЛ представлены следующими пунктами: 

Креативность (стремление к творчеству): 9а, 13а, 16б, 25а, 28а, 33б, 

34б, 43б, 52а, 55б, 61а, 64б, 70б, 71б, 77б. 

Автономность: 56, 9а, 10а, 26б, 31б, 32а, 37б, 44а, 56б, 66б, 68б, 

746,75а, 876, 92а. 

Спонтанность: 5б, 21а, 31б, 38б, 39а, 48а, 57б, 67б, 74б, 83б, 87б, 89б, 

91а, 92а, 94а. 

Гибкость в общении: 3б, 10а, 12б, 19б, 29б, 32а, 46б, 48а, 65б, 99а.
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Додакток В. 

Тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой 

саморегуляции» 

Аннотация испытуемому. Вам предлагается тест, содержащий 30 

утверждений. Пристально прочитайте каждое и решите, правильно либо 

ошибочно данное утверждение по отношению к Вам. Если правильно, то в 

листе для ответов против номера данного утверждения поставьте символ 

«плюс» (+), а если сочтете, что оно по отношению к Вам ошибочно, то 

«минус» (-). 

Тест 

1. Если что-то не клеится, у меня часто возникает желание кинуть это 

дело. 

2. Я не отказываюсь от собственных планов и дел, даже если 

приходится выбирать меж ними и приятной компанией. 

3. По мере надобности мне несложно сдержать вспышку гнева. 

4. Обычно я сохраняю спокойствие в ожидании опаздывающего к 

назначенному времени компаньона. 

5. Меня тяжело отвлечь от начатой работы. 

6. Меня очень выбивает из колеи физическая боль. 

7. Я всегда стараюсь слушать собеседника, не перебивая, даже если не 

терпится ему сделать возражение. 

8. Я всегда «гну» свою линию. 

9. Если нужно, я могу не спать ночь напролет (к примеру, работа, 

дежурстве) и весь последующий денек быть в «хорошей форме». 

10. Мои планы очень нередко перечеркиваются наружными 

обстоятельствами. 

11. Я считаю себя терпеливым человеком. 

12. Не так просто мне вынудить себя хладнокровно следить волнующее 

зрелище. 
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13. Мне изредка удается вынудить себя продолжать работу после серии 

досадных неудач. 

14. Если я отношусь к кому-то плохо, мне тяжело скрывать свою 

наприязнь к нему. 

15. По мере надобности я могу заниматься своим делом в неловкой и 

неподходящей обстановке. 

16. Мне очень осложняет работу сознание того, что ее нужно во что бы 

то ни стало сделать к определенному сроку. 

17. Считаю себя решительным человеком. 

18. С физической вялостью я справляюсь легче, чем другие. 

19. Лучше подождать только-только ушедший лифт, чем подниматься 

по лестнице. 

20. Попортить мне настроение не так просто. 

21. Время от времени некий пустяк завладевает моими идеями, не дает 

покоя, и я никак не могу от него отвертеться. 

22. Мне сложнее сосредоточиться на задании либо работе, чем другим. 

23. Переспорить меня тяжело. 

24. Я всегда стремлюсь довести начатое дело до конца. 

25. Меня просто отвлечь от дел. 

26. Я замечаю время от времени, что пробую достигнуть собственного 

наперекор беспристрастным происшествиям. 

27. Люди иногда завидуют моему терпению и дотошности. 

28. Мне тяжело сохранить спокойствие в стрессовой ситуации. 

29. Я замечаю, что во время однотонной работы невольно начинаю 

изменять метод деяния, даже если это иногда приводит к ухудшению 

результатов. 

30. Меня обычно очень раздражает, когда «перед носом» 

захлопываются двери уходящего транспорта либо лифта. 

Обработка результатов 
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Цель обработки результатов - определение величин индексов волевой 

саморегуляции по пт общей шкалы (В) и индексов по субшкалам 

«настойчивость» (Н) и «самообладание» (С). 

Каждый индекс - это сумма баллов, приобретенная при подсчете 

совпадений ответов испытуемого с ключом общей шкалы либо субшкалы. 

В вопроснике б маскировочных утверждений. Потому общий 

суммарный балл по шкале «В» должен находиться в спектре от 0 до 24, по 

субшкале «настойчивость» - от 0 до 16 и по субшкале «самообладание» - от 0 

до 13: 

Ключ для подсчета индексов волевой саморегуляции. 

Общая шкала 
1-, 2+, 3+, 4+, 5+,6-, 7+, 9+, 10-, 11+, 13-, 14-, 16-, 17+, 18+, 20+, 21-, 22-, 

24+, 25-, 27+, 28-, 29-, 30- 

«Настойчивость» 1-, 2+, 5+, 6-, 9+, 10-, 11+, 13-, 16-, 17+, 18+, 20+, 22-, 24+, 25-, 27+ 

«Самообладание» 3+, 4+, 5+, 7+, 13-, 14-, 16-, 21-, 24+, 27+, 28-, 29-, 30- 
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Додаток Г. 

MSTAT-1 (Multiple Stimulus Types Ambiguity Tolerance-1) McLain  

Шкала адаптирована Луковицкой Е. Г. 

Инструкция: «Оцените справедливость каждого утверждения по шкале 

от -3 до 3». 

Текст методики: 

1. Я плохо выношу неопределенные ситуации. .-3 -2 -1 0 1 2 3 
2. Мне бывает трудно реагировать на неопределенные события. .-3 -2 -1 0 1 2 3 
3. Думаю, что новые ситуации более опасны, чем привычные. .-3 -2 -1 0 1 2 3 
4. Меня привлекают ситуации, которые можно по-разному истолковать. .-3 -2 -1 0 1 2 3 
5. Я предпочитаю избегать решения проблем, которые необходимо рассматривать с разных 

точек зрения. .-3 -2 -1 0 1 2 3 
6. Я пытаюсь избежать неопределенных событий. .-3 -2 -1 0 1 2 3 
7. Я хорошо справляюсь с неопределенными ситуациями. .-3 -2 -1 0 1 2 3 
8. Я предпочитаю привычные ситуации (новым). .-3 -2 -1 0 1 2 3 
9. Вопросы, которые нельзя рассматривать только с одной точки зрения, несколько пугают 

меня. .-3 -2 -1 0 1 2 3 
10. Я избегаю ситуаций, которые слишком трудны для моего понимания. .-3 -2 -1 0 1 2 3 
11. Я терпим к неопределенным ситуациям. .-3 -2 -1 0 1 2 3 
12. Мне доставляет удовольствие решение проблем, которые довольно сложны и 

неопределенны. .-3 -2 -1 0 1 2 3 
13. Я пытаюсь избегать проблем, которые не имеют единственного «лучшего» решения. .-3 -2 -1 0 1 2 3 
14. Я часто ищу что-либо новое и не стараюсь сохранять все по-старому в своей жизни. .-3 -2 -1 0 1 2 3 
15. Я обычно предпочитаю новизну, нежели привычное. .-3 -2 -1 0 1 2 3 
16. Мне не нравятся неопределенные ситуации. .-3 -2 -1 0 1 2 3 
17. Некоторые проблемы так сложны, что попытка понять их доставляет удовольствие. .-3 -2 -1 0 1 2 3 
18. Я вовсе не переживаю, когда приходится искать выход в неожиданной ситуации. .-3 -2 -1 0 1 2 3 
19. Мне нравятся проблемные ситуации, которые своей сложностью ставят в тупик 

некоторых людей. .-3 -2 -1 0 1 2 3 
20. Мне трудно делать выбор, когда результат не ясен. .-3 -2 -1 0 1 2 3 
21. Мне доставляет удовольствие удивляться время от времени. .-3 -2 -1 0 1 2 3 
22. Я предпочитаю ситуацию, в которой есть некоторая неопределенность. .-3 -2 -1 0 1 2 3 

Ключ: Тестовый балл по вопросам 4, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 

прямопропорцианален градации ответов (от -3 до 3) и 

обратнопропорционален по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 20. 

Тестовый балл может находиться в диапазоне -66 до +66.
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Додаток Д. 

Personal Attitude Scale II - Revised 

Read each item and decide how much you agree or disagree the statement 

generally describes you.  Record your response on the provided “bubble sheet.”  

There are no right or wrong answers.  Do not dwell on any single item.  Please 

complete all items. 

______________________________________________________________________ 
       A   B                               C                                  D                            E 
Strongly                 Mildly                 Equally Agree                 Mildly                
Strongly 
Disagree        Disagree             & Disagree                   Agree            Agree 
______________________________________________________________________ 

 *  1.  I do not like it when things change rapidly. 

 *  2.  I find it difficult to express myself clearly when I am under pressure. 

     3.  I can respond effectively to emergency situations. 

     4.  I regard myself as an assertive person.  

     5.  I can quickly generate “one-liners” when talking with my friends. 

     6.  I enjoy accepting challenges instantly. 

     7.  I find that when I act quickly, my actions are usually correct. 

     8.  I like to take risks.  

     9.  I tend to be an impulsive person.  

*  10. I do not like when people play practical jokes on me. 

    11. I tend to operate in the here-and-now rather than in the past or the 

future. 

 

    12. I adjust to new situations easily.  

    13. When someone yells at me, I am able to stand up for myself. 

    14. I frequently look for new ways of doing things. 

    15. I am comfortable giving human touch. 

*  16. In many situations I have difficulty using my imagination. 

*  17. I tend to keep my feelings inside. 

    18. I consider myself a good conversationalist. 
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    19. I try to consider as many options as possible when making plans. 

    20. I easily apply theories that I learn. 

  *  21.  Generally, I feel awkward when I am unexpectedly asked to perform 

physical movements, actions, and/or gestures in front of people. 

    22. I vary my typical routines just for fun. 

*  23. People think I am too serious. 

    24. I am open to new experiences. 

    25. I tend to make decisions easily and quickly. 

*  26. I usually do not take charge of situations. 

    27. In familiar situations I enjoy the unexpected. 

    28. I can easily accept when plans change quickly. 

*  29. I tend not to handle crisis situations effectively. 

    30. I am at ease when meeting new people. 

*  31. I often get “stuck” trying to consider all of my options and can’t make 

a decision. 

 

    32. I have keen sense of humor. 

    33. I could speak at a meeting even if I was unprepared. 

    34. I am a good improviser. 

 *  35.  Even when I see a solution, I tend not to act until I’ve had more time 

to think about it. 

    36. I have a positive attitude about myself. 

    37. I rarely find myself bored. 

    38. I am generally a creative person. 

    39. I often come up with solutions to problems when I am doing 

something else. 

    40. I consider myself to be a spontaneous person. 

*  41. I prefer not to try something at which I think I may fail. 

*  42. I tend to brood over things. 
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    43. When given a problem to solve, I am typically able to work quickly 

and correctly. 

*  44. Before making a phone call I often rehearse what I’ll say. 

    45. I can be ready to go out at a moment’s notice. 

    46. I tend to be good at just “winging it.” 

*  47. I am afraid to act silly around others. 

*  48. I find it difficult to share personal information. 

*  49. I find it difficult to express the creative part of myself. 

*  50. I tend to choose rather carefully.  

*  51. I do not like to try new things.  

    52. I am good at expressing my emotions. 

 *  53.  When faced with a social situation, I often rehearse as many scenarios 

as possible so I am fully prepared. 

*  54. When I act without planning it usually goes wrong. 

    55. I am generally an innovative person. 

    56. I tend to be flexible with rules and regulations. 

    57. I often speak my mind regardless of the consequences. 

*  58. I tend to be more deliberate than spontaneous. 

    59. I can enjoy myself at anytime. 

*  60. In a conflict situation, I blank out and do not know what to say 

or do until much later. 

    61. I like to live dangerously. 

    62. I am comfortable receiving human touch. 

    63. I am usually able to take short cuts when solving a problem. 

    64. I am good at letting others know when I need affection. 

*  65. I do not like to share my thoughts in large groups. 

    66. I become anxious upon meeting someone about whom I know 

nothing. 

*  Indicates items reversed in scoring. 
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Додаток Е. 
 

Rotter's Locus of Control Scale 

For each question select the statement that you agree with the most  

1. a. Children get into trouble because their patents punish them too much.  

b. The trouble with most children nowadays is that their parents are too easy 

with them.  

2. a. Many of the unhappy things in people's lives are partly due to bad luck.  

b. People's misfortunes result from the mistakes they make.  

3. a. One of the major reasons why we have wars is because people don't 

take enough interest in politics.  

b. There will always be wars, no matter how hard people try to prevent them.  

4. a. In the long run people get the respect they deserve in this world  

b. Unfortunately, an individual's worth often passes unrecognized no matter 

how hard he tries  

5. a. The idea that teachers are unfair to students is nonsense.  

b. Most students don't realize the extent to which their grades are influenced 

by accidental happenings.  

6. a. Without the right breaks one cannot be an effective leader.  

b. Capable people who fail to become leaders hive not taken advantage of 

their opportunities.  

7. a. No matter how hard you try some people just don't like you.  

b. People who can't get others to like them don't understand how to get along 

with others.  

8. a. Heredity plays the major role in determining one's personality  

b. It is one's experiences in life which determine what they're like.  

9. a. I have often found that what is going to happen will happen.  

b. Trusting to fate has never turned out as well for me as making a decision 

to take a definite course of action.  

10. a. In the case of the well prepared student there is rarely if ever such a 

thing as an unfair test.  
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b. Many times exam questions tend to be so unrelated to course work that 

studying in really useless.  

11. a. Becoming a success is a matter of hard work, luck has little or nothing 

to do with it.  

b. Getting a good job depends mainly on being in the right place at the right 

time.  

12. a. The average citizen can have an influence in government decisions.  

b. This world is run by the few people in power, and there is not much the 

little guy can do about it.  

13. a. When I make plans, I am almost certain that I can make them work.  

b. It is not always wise to plan too far ahead because many things turn out 

to- be a matter of good or bad fortune anyhow.  

14. a. There are certain people who are just no good.  

b. There is some good in everybody.  

15. a. In my case getting what I want has little or nothing to do with luck.  

b. Many times we might just as well decide what to do by flipping a coin.  

16. a. Who gets to be the boss often depends on who was lucky enough to be 

in the right place first.  

b. Getting people to do the right thing depends upon ability. Luck has little 

or nothing to do with it.  

17. a. As far as world affairs are concerned, most of us are the victims of 

forces we can neither understand, nor control.  

b. By taking an active part in political and social affairs the people can 

control world events.  

18. a. Most people don't realize the extent to which their lives are controlled 

by accidental happenings.  

b. There really is no such thing as "luck."  

19. a. One should always be willing to admit mistakes.  

b. It is usually best to cover up one's mistakes.  

20. a. It is hard to know whether or not a person really likes you.  
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b. How many friends you have depends upon how nice a person you are.  

21. a. In the long run the bad things that happen to us are balanced by the 

good ones.  

b. Most misfortunes are the result of lack of ability, ignorance, laziness, or 

all three.  

22. a. With enough effort we can wipe out political corruption.  

b. It is difficult for people to have much control over the things politicians 

do in office.  

23. a. Sometimes I can't understand how teachers arrive at the grades they 

give.  

b. There is a direct connection between how hard 1 study and the grades I 

get.  

24. a. A good leader expects people to decide for themselves what they 

should do.  

b. A good leader makes it clear to everybody what their jobs are.  

25. a. Many times I feel that I have little influence over the things that 

happen to me.  

b. It is impossible for me to believe that chance or luck plays an important 

role in my life.  

26. a. People are lonely because they don't try to be friendly.  

b. There's not much use in trying too hard to please people, if they like you, 

they like you.  

27. a. There is too much emphasis on athletics in high school.  

b. Team sports are an excellent way to build character.  

28. a. What happens to me is my own doing.  

b. Sometimes I feel that I don't have enough control over the direction my 

life is taking.  

29. a. Most of the time I can't understand why politicians behave the way 

they do.  
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b. In the long run the people are responsible for bad government on a 

national as well as on a local level.  

Score one point for each of the following:  

2. a, 3.b, 4.b, 5.b, 6.a, 7.a, 9.a, 10.b, 11.b, 12.b, 13.b, 15.b, 16.a, 17.a, 18.a, 

20.a,  

21. a, 22.b, 23.a, 25.a, 26.b, 28.b, 29.a.  

A high score = External Locus of Control  

A low score = Internal Locus of Control 
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Додаток Э. 

Формувальна програма розвитку спонтанності особистості. 

Блок 1 «Вступна частина». 

Метою першого блоку є знайомство учасників, пояснення суті 

програми. Заняття №1. 

Вправи: «Візуальна соціометрія», «Ви ще не знаєте про мене, що я ...», 

«Мій актуальній стан». 

Вправа «Візуальна соціометрія». Спрямована на те, щоб дізнатись 

більше про один одного та відчути себе більш розкуто. Ведучий проводить 

умовну лінію через кімнату і пояснює, що ця лінія буде розмежовувати 

людей на дві або три категорії: до одного боку треба переходити, коли 

учасники згодні із твердженнями, які буде говорити ведучий, а до іншого – 

якщо не згодні. Можна залишитись посередині, якщо неможливо дати чітку 

відповідь. Приклади тверджень: «Сьогодні у мене гарний настрій», «Я 

відчуваю голод», «Я живу у Києві», «Мій улюблений колір червоний», «У 

мене є домашні тварини», «Мені подобається моя робота», «Я розумію, що 

таке спонтанність», «Я хочу бути вільним». 

Обговорення очікувань учасників групи від цієї програми. Мозковий 

штурм щодо основних понять: «що таке спонтанність», «що таке свобода».  

Вправа «Ви ще не знаєте про мене, що я ...». Час проведення: 10 хв. 

Підходить для групи, учасники якої вже знайомі між собою. Мета: допомогти 

учасникам краще пізнати один одного. 

Учасники по колу, по черзі, називають своє ім'я, і далі продовжують 

фразу «Ви ще не знаєте про мене, що я ...» 

Приклад: «Я - Валерій Міллер. Ви ще не знаєте про мене, що я мріяв 

співати в церковному хорі ». 

Вправа «Мій актуальний стан». Учасники стають у коло. Перший 

учасник (найчастіше тренер) зображує за допомогою жестів та звуків свій 

актуальний стан, після чого всі учасники повинні повторити тричі те, що 
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було зображено. Потім свій актуальний стан демонструє наступний учасник, 

за яким потім всі також повторюють. Вправа завершується, коли кожний 

учасник зобразив свій актуальний стан. 

Блок 2 «Розвиток креативності». 

Метою цього блоку є вивільнення творчого потенціалу та творчої 

енергії, ознайомлення із методами активізації творчого самовираження  та 

креативності, усвідомлення та подолання бар'єрів прояву креативності, 

розвиток творчого мислення та пошуку оригінальних ідей. 

Заняття №2. 

Вправи: «Малюнки на спині», «Щоденна творчість», «Скульптор і 

глина», «Аплодування стоячи». 

Вправа «Малюнки на спині». Учасники стають у шеренгу. Останньому 

учаснику психолог показує якесь зображення. Ця людина пальцем малює те, 

що побачила, на спині того, хто стоїть перед нею. Останній малює те, що 

зрозумів, на спині того, хто стоїть попереду. І так до першого учасника. Його 

задача – намалювати на папері те, що він відчув. 

Вправа «Щоденна творчість». Учасникам пропонується: 

 Вигадати нове слово та винайти для нього 

призначення; 

 Вигадати новий спосіб чистити зуби; 

 Вигадати новий спосіб використання якогось 

предмету (наприклад, шкарпеток). 

Потім ці завдання стають домашнім завданням: кожний день 

вигадувати нове слово, кожного місяці вигадувати новий спосіб, як чистити 

зуби, кожний день вигадувати новий спосіб використання якогось предмету. 

Та записувати все у спеціальний зошит.  

Вправа «Скульптор і глина». Учасники стають на пари. Один з них - 

скульптор, інший - глина. Скульптор повинен надати глині форму (позу), яку 
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захоче. "Глина" податлива, розслаблена, "приймає" форму, яку їй надає 

скульптор. Закінчена скульптура застигає. Скульптор дає їй назву. Потім 

"скульптор" і "глина" міняються місцями. Учасникам не дозволяється 

перемовлятися. 

Вправа «Аплодування стоячи». Обирається один бажаючий та виходить 

з кімнати. Інші вирішують, яке завдання йому треба вирішити. Завдання 

можуть будь будь-які: ввімкнути світло, зачинити вікно, сісти за стіл, 

намалювати коло на дошці тощо. Коли всі учасники погоджуються стосовно 

завдання, яке треба виконати першому учаснику, він повертається. Його 

задача – здогадатись та виконати завдання. Зробити це він може, 

користуючись підказками учасників, які спрямовують його лише своїми 

оплесками: чим ближче наближується учасник до виконання завдання, тим 

більше і голосніше стають оплески інших учасників. Коли завдання 

виконано, усі учасники аплодують стоячи. 

Заняття №3. 

Вправи: «Спонтанний танець», «Виправдання пози», «Три цифри», 

«Вихідний і заключний момент».  

Вправа «Спонтанний танець». Перед початком вправи психолог 

пропонує учням розім’ятися. Після 15 хвилин розминки психолог вмикає 

динамічну музику та пропонує учасникам придумати свій власний танець та 

після 2-3х прогонів продемонструвати його групі. 

Вправа "Виправдання пози".   Учасники ходять по колу. По команді 

ведучого кожен повинен кинути своє тіло в несподівану для себе позу. Для 

кожної пози треба підібрати пояснення. "Уявіть собі, що ви здійснювали 

якусь осмислену дію ... За командою" відімри "продовжуйте цю дію. Ми 

повинні зрозуміти, що ви робите. Постарайтеся не придумувати банальних 

виправдань, якими можна пояснити будь-яку позу. Шукайте дії, що 

відповідають саме тому положенню вашого тіла, в якому ви завмерли, тільки 

йому і ніякому іншому. " 
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Вправа «3 цифри». Учням пропонується взяти журнал або книгу та 

назвати три цифри: 1 – номер сторінки, 2 – номер строки, 3 – слово. Створити 

на основі цього слова виставу протягом двох хвилин, обіграти це слово. 

Вправа «Вихідний і заключний момент». Намітьте вихідний і 

заключний моменти для своєї імпровізації. Вони повинні бути точні і прості. 

Наприклад: на початку ви швидко встаєте з місця і твердо вимовляєте "Так!". 

В кінці ви безвольно опускаєтеся на стілець і говорите "Ні!". Всю середню 

частину, весь перехід від вихідного моменту до заключного ви імпровізуйте. 

Не вигадуєте заздалегідь виправдань вашим діям, не беріть ніякої певної 

теми, але, віддавшись враженню від вашого ж власного руху і слова 

(вихідний момент), вільно, з довірою до себе почніть грати те, що підкаже 

вам ваше підсвідоме. 

Блок 3 «Розвиток толерантності до невизначеності». 

Метою цього блоку є оволодіння вмінням бути готовими до нового 

досвіду і змін, звільнення від внутрішніх блоків.  

Заняття №4. 

Вправи: «Дзеркало». «Двоє на одного». «Глухий, сліпий та 

паралізований». «Незвичайні дії». 

Вправа «Дзеркало». Учасники стають парами, одна людина з пари 

робить будь-які рухи, а інша людина – дзеркало – все повторює за першою. 

Вправа супроводжується рухливою музикою. 

Вправа «Двоє на одного». Учасники формуються у трійки. Одна 

людина буде слухати те, що водночас будуть розповідати з двох сторін двоє 

інших учасників. Мета того, хто слухає, запам’ятати якомога більше деталей 

з кожної історії. Історії можуть мати будь-який характер. 

Вправа «Глухий, сліпий та паралізований». Учасники утворюють трійки 

та розподіляються, хто буде сліпим, хто буде глухим, а хто буде 

паралізованим. Їм необхідно прийняти рішення з якогось спільного питання, 

наприклад, куди вони поїдуть разом відпочивати літом. 
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Вправа «Незвичайні дії». Мета: переніс знань і умінь, пов'язаних з 

креативністю, на розгляд власного життя, підвищення ступеня відкритості до 

нового життєвого досвіду. Кожному з учасників пропонують згадати якусь 

свою незвичайну, оригінальну дію, дивний і не цілком зрозумілий з позиції 

здорового глузду вчинок, здійснений протягом останніх одного-двох місяців 

(на роздуми дається 1-2 хвилини). Потім учасників просять коротко 

розповісти про нього, а також прокоментувати:  

• У чому саме вони бачать незвичайність цієї дії? 

• Що, з їх точки зору, до неї спонукало? 

• Як вони оцінюють цю дію «заднім числом» - до чого вона призвела, 

чи варто було її робити? 

Якщо в групі менше 12 учасників, вправу доцільно виконувати всім 

разом, при великому числі учасників групу краще розділити на 2-3 підгрупи, 

які працюватимуть паралельно.  

Обговорення. Як незвичайні дії впливають на наше життя - роблять її 

яскравіше, цікавіше, складніше, небезпечніше або змінюють якось ще? Чи 

були у учасників останнім часом ситуації, коли хотілося зробити щось 

незвичайне, але щось зупинило? Якщо так, то що саме зупинило їх і як це 

оцінюється «заднім числом» - чи правильно, що дія не вчинена, чи все-таки 

краще було б її зробити? Чиї незвичайні дії учасникам захотілося повторити? 

Заняття №5. 

Вправи: «Асоціації», «Ланцюжки слів», «Помінятись поглядом». «Кіт у 

мішку». 

Вправа «Асоціації». Один учень виходить із класу,а інші вирішують, 

яку людину з присутніх вони загадають. Повертається перший учень та 

починає запитувати кожного учня питання по типу «Якщо ця людина квітка, 

то яка?», «Якщо пора року, то яка?» і кожний відповідає своєю асоціацією. 

Мета ведучого відгадати, кого загадали. 

Вправа «Ланцюжки слів». Мета гри-вправи: активізувати творчі 

здібності несвідомої частини, відкинути невжиття нестандартних ідей, 
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розслабитися, а також навчитися спрямовувати роботу несвідомого на 

вирішення завдань, поставлених свідомістю.  

Перший рівень - Питання. 

Задається випадкове слово. Обов'язково іменник. Завдання кожного 

кроку без роздумів вимовити (або записати) питання, в якому буде звернення 

до попереднього іменника, який буде закінчуватися новим іменником. 

Забороняється повторювати слова, які звучали в процесі гри! Приклад. 

Завдання: Слово - "діти". Кількість ітерацій - 8 (2 кола в групі з 4-х 

осіб). 

Поїхали. Говоримо перше, що спадає на думку: 

1. Діти, чому Ви не слухаєте своїх батьків? 

2. Батьки, коли Ви здасте гроші? 

3. Гроші, чому Ви танете, як влітку сніг? 

4. Сніг, чому ти випадаєш тільки взимку? 

5. Зима, навіщо ти оселилася в моєму серці? 

6. Серце, тобі правда не хочеться спокою? 

7. Спокій, коли ти, нарешті, прийдеш в мій дім? 

8. Будинок, ти сумуєш за своїми дітьми? 

Другий рівень - твердження. 

Правила майже ті ж, що і на першому рівні. Єдина різниця в рівнях - 

замість питання формулюється твердження. Нагадаю: 

Задається випадкове слово. Обов'язково іменник. Завдання кожного 

кроку без роздумів вимовити (або записати) твердження, в якому буде 

міститися попередній іменник, і яке буде закінчуватися новим іменником.  

Поїхали. Знову говоримо перше, що спадає на думку: 

1. Якщо слово вилетить, значить, воно не горобець. 

2. Кожен горобець летить у своє гніздо. 

3. Гніздо потрібно кожному птахові. 

4. Якщо птах не літає, то вона курка. 

5. Курка буде мокрою, якщо на неї вилити воду. 
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6. Найсмачніша вода в джерелі. 

7. Джерело натхнення - любов і краса. 

8. Любов і красу не передати словами. 

Третій рівень - питання і відповіді. 

Також задається випадкове слово. Також обов'язково іменник. Завдання 

кожного непарного кроку без роздумів вимовити (або записати) питання, в 

якому буде міститися попередній іменник, і яке буде закінчуватися новим 

іменником. Завдання кожного парного кроку без роздумів вимовити (або 

записати) відповідь, в якій буде міститися попередній іменник, і яке буде 

закінчуватися новим іменником.  

Приклад. 

Завдання: Слово - «людина». Кількість ітерацій - 8 (2 кола в групі з 4-х 

осіб). 

1. Навіщо людині свобода? 

2. Свобода дає їй щастя. 

3. Хіба щастя не у коханні? 

4. Кохання приносить лише страждання. 

5. Страждання схоже на смуток? 

6. Смуток наступає, коли немає надії. 

7. Чи потрібна крім надії віра? 

8. Віра це те, що дозволяє вижити людині. 

І, нарешті, четвертий рівень - відбудова від логіки. Руйнуємо логічний 

зв'язок між питанням і відповіддю, між відповіддю і новим питанням. 

Додається тільки один пункт до правил: чим більш непередбачуваним буде 

ваша відповідь або питання, тим краще. 

 

Приклад. 

Завдання: Слово - «барабан». Кількість ітерацій - 8 (2 кола в групі з 4-х 

осіб). 

1. Чи правда, що барабан це найгучніший інструмент? 



230 

 

2. Будь-який інструмент нагадує мені про ремонт. 

3. А куди Ви кладете під час ремонту сигарети? 

4. Сигарети я фарбуйте фломастером. 

5. Але чи користуються фломастерами під час дощу? 

6. Ні, бо дощ занадто стукає по даху. 

7. Господа, у Вас дах не з'їжджає від цієї вправи? 

8. Ну, що Ви, ця ж вправу навчить нас грати на барабані. 

Вправа «Помінятись поглядом». Обирається ведучий, всі інші стають у 

коло. Ведучий знаходиться у середині кола. Задача учасників – зустрітися 

поглядом та помінятися місцями, а задача ведучого – зайняти місце когось з 

учасників. 

Вправа «Кіт у мішку». Учасники формуються у четвірки. Одна людина 

буде котом у мішку, на якого будуть спрямовані дії інших трьох учасників. 

Один з них повинен запитувати у першого особисті питання, наприклад: який 

його улюблений колір, чим він снідав, що збирається робити ввечері тощо. 

Іншому треба задавати прості математичні рівняння, наприклад: скільки буде 

2+3, 9-3, 2х3 тощо. Останній показує рухи, які повинен повторювати перший 

учасник. Отже, задача першого учасника – відповідати на особисті питання, 

вирішувати математичні рівняння та повторювати рухи. Вправа триває 

декілька хвилин, після чого учасники по колу обмінюються ролями. 

Блок 4 «Розвиток автономності». 

Метою цього блоку є навчання бути незалежними у свої виборах та 

рішеннях, розвиток відчуття цілісності у особистості. 

Заняття № 6 

Вправи: «Рішучість». «Останній день». «Чарівна крамниця». 

Вправа «Рішучість». Виберіть з усіх своїх сьогоднішніх важливих 

справ те, яке потребує вирішення. Опишіть, що вас зупиняє, щоб прийняти 

рішення на користь одного або іншого вибору. Можливо, рішень буде кілька 

- відповідайте про кожного з них на наступні питання.  

1. Чого я боюся, яких наслідків, якщо я прийму це рішення? 
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2. Як я можу захистити себе від того, чого боюся, або підвищити свою 

впевненість у тому випадку, якщо наслідки, яких я боюся, трапляться? 

3. Чиї дії могли б мені допомогти, якщо ці наслідки відбудуться? 

4. Які це могли б бути дії? 

5. Як я можу отримати для себе ці дії, підтримку, необхідну мені? Які 

слова сказати для цього? Які дії зробити? 

6. Як я можу подбати про це самостійно - зробити те, що міг би зробити 

для мене інший? 

7. Як я можу подбати про себе зараз? 

Тепер для кожного варіанта рішення складіть ряд дій, які ви зробите в 

разі, якщо ваші побоювання справдяться. 

Після складання списку дій на кожне рішення дайте відповідь на 

питання: 

1. Що ви відчуваєте зараз по відношенню до вашої задачі, що вимагає 

рішення? 

2. Як змінився ваш погляд на проблему після вправи? 

Вправа "Останній день". Призначення: для зміни ставлення до часу, 

усвідомлення його цінності для людини. Озирніться на минулий день, як 

якщо б він був для вас останнім днем на землі, і ви тільки що усвідомили, що 

померли. Запитайте себе, чи задоволені ви останнім днем свого життя? А 

тепер оживіть себе знову і поставте перед собою мету протягом наступного 

дня (якщо вам пощастить його прожити) витягти з життя трохи більше, ніж 

вам вдалося в попередній день. Визначте, де і коли Вам слід було діяти більш 

розумно, а де проявляти спонтанність. Спробуйте подивитися на себе як би з 

боку, поступово позбавляючись від усього другорядного, "наносного". 

Наприклад, від репутації, престижу, міжособистісних хитросплетінь, 

безглуздих пристрастей і т.п. Вправа вдалась, якщо Ви починаєте відчувати 

потребу отримувати якомога більше цінного від життя. Відчуття під час 

проведення техніки повинні бути відчуттями гри. Адже під час гри нам 

дозволено взагалі все на світі: і вмирати самому, і вбивати інших, і бути 
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іншої статі, бачити і чути неіснуюче, - така суть гри. Тому немає нічого 

страшного, якщо Ви будете "вмирати" кожен день по кілька разів. І ефект від 

даної техніки рівний основному ефекту від інших ігор - жага життя, азарт і 

захопленість.  

Вправа «Чарівна крамниця». Я хочу запропонувати вам вправу, яка 

дасть вам можливість подивитися на самих себе. Влаштуйтеся зручніше. 

Кілька разів глибоко вдихніть і видихніть і повністю розслабтеся. Уявіть 

собі, що ви йдете по вузенькій стежці через ліс. Уявіть оточуючу вас 

природу. Озирніться навколо. Сутінки або світло в оточуючому вас лісі? Що 

ви чуєте? Які запахи ви відчуваєте? Що ви відчуваєте? Раптово стежка 

повертає і виводить вас до якогось старого будинку. Вам стає цікаво, і ви 

заходите всередину. Ви бачите полиці, ящики. Всюди стоять судини, банки, 

коробки. Це - стара лавка, причому чарівна. Тепер уявіть, що я - продавець 

цієї лавки. Ласкаво просимо! Тут ви можете придбати що-небудь, але не речі, 

а риси характеру, здібності - все, що побажаєте. Але є ще одне правило: за 

кожну якість, ваше бажання, ви повинні віддати що-небудь, іншу якість або 

від чогось відмовитися. Той, хто побажає скористатися чарівною лавкою, 

може підійти до мене і сказати, чого він хоче. Поставлю питання: «А що ти 

віддаси за це?». Він повинен вирішити, що це буде. Обмін відбудеться, якщо 

хто-небудь з групи захоче придбати цю якість, здатність, уміння, те, що 

віддається, або якщо мені, хазяїнові лавки, здасться цей обмін рівноцінним, 

сподобається ця здатність, уміння. Через деякий час до мене може підійти 

наступний член групи. Наприкінці ми обговоримо, що кожен з нас пережив. 

Заняття № 7 

Вправи: «Рахуємо разом». «Намалюй за хвилину». «Виправдання 

крику». «Відповідальність». 

Вправа «Рахуємо разом». Учням необхідно дорахувати до двадцяти 

таким чином, щоб кожен, не домовляючись з іншим, назвав своє число. При 

великих паузах між числами або коли декілька учнів кажуть водночас, 

рахунок починається спочатку. 
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Вправа «Намалюй за хвилину». За одну хвилину необхідно намалювати 

свій настрій, не малюючи нічого конкретного, тільки лінії, форми, різні 

кольори. Потім передати свій малюнок сусідові справа. Розглянути уважно 

отриманий малюнок і спробувати вгадати, який настрій на ньому зображено. 

Вправа «Виправдання крику». Учасники - в півколі. 

Психолог: - По моїй команді (я вдарю рукою по столу) вигукуйте 

"Ура!" Відразу - удар. Крики "Ура!" 

- Чому кричали? Чому раділи? 

- Я достроково склав іспит! 

- Я стипендію отримав! 

- Бабуся приїхала! З пампушками! 

Виправдання повинно бути знайдено не заздалегідь, не до крику і не 

після крику, а в момент початку крику. Виник в уяві вигаданий привід - 

побачив бабусю, наприклад, - і треба відразу ж, в ту ж секунду, кидатися в 

крик, кидати себе в крик. У цьому випадку зміцнюється звичка діяти 

доцільно, а це не менш важливо, ніж просто розвиток фантазії, коли 

виправдання придумують після вчинення дії. 

Ще одна команда: 

- Звати на допомогу! .. Кого кличете? Чому? 

І - несподівано: 

- Занявкали! .. Чому? Як вас звуть? Мурочка? .. 

- Кричати "бре-бре"! .. Це що за звір? 

- Проспівати "кукуріку"! ..  

Вправа "Відповідальність (незавершені речення)". Мета вправи: 

допомогти відчути, що означає почуття відповідальності за себе або за 

інших. Речення записуються під диктування; під час паузи учасники повинні 

ці речення закінчити; найбільш вірна перша реакція; якщо якесь речення не 

підходить, його можна пропустити; в кінці дається трохи часу для того, щоб 

все завершити.  

- Бути відповідальним для мене означає ... 
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- Деякі люди більш відповідальні, ніж інші, - це люди, які ... 

- Безвідповідальні люди - це ... 

- Свою відповідальність до інших людей я проявляю через ... 

- Вид відповідальності, який, як я відчуваю, більш важкий для мене – 

це… 

- Відповідальну людину я дізнаюся за ... 

- Чим сильніше моя відповідальність, тим більше я ... 

- Я побоявся б нести відповідальність за ... 

- Бути відповідальним по відношенню до самого себе - це ... 

- Я несу відповідальність за ... 

Проводиться обговорення в парах і в колі. Ведучий допомагає 

учасниками прояснити їх точки зору і усвідомити ступінь своєї 

відповідальності за свої почуття, думки, вчинки. 

Блок 5 «Узагальнення та поєднання». 

Метою цього блоку є свідоме об’єднання попередніх етапів, 

закріплення та відпрацювання отриманих знань та навичок. 

Заняття № 8 

Вправи: «Зіпсований телефон», «Чутки», «Коло і я». 

Вправа «Зіпсований телефон». Учасники встають у колону по одному. 

Ведучий встає в кінці колони. Таким чином всі учасники повернені до нього 

спиною. Дотиков по плечу він пропонує повернутися до нього обличчям 

учасника, що стоїть попереду. Потім він жестами показує який-небудь 

предмет (сірникову коробку, пістолет, волейбольний м'яч та ін.). Перший 

учасник повертається обличчям до другого і також дотиком по плечу просить 

його повернутися і показує предмет, другий передає третьому, третій - 

четвертому і так далі. Останній учасник називає предмет. Умови: все 

робиться мовчки, тільки жестами, можна тільки попросити повторити, 

учасники не повинні повертатися до тих пір, поки попередній учасник не 

торкне його по плечу.  
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Вправа «Чутки». Мета: продемонструвати учасникам, яким чином 

народжуються чутки, міфи та плітки, і як їх можна розвіяти. Ведучий 

оголошує, що для цієї вправи йому знадобляться кілька добровольців (5-7), 

залежно від кількості учасників тренінгу. Добровольці виходять з аудиторії і 

чекають, коли їх запросить ведучий. Поки добровольці знаходяться за 

межами аудиторії, ведучий пояснює учасникам правила гри, які полягають в 

тому, що добровольці будуть заходити в аудиторію по одному і 

прослуховувати розповідь, яку він приготував, а потім переказувати 

наступному добровольцю все те, що він запам'ятав. Учасники не повинні 

підказувати добровольцю. Їх завдання полягатиме в тому, щоб стежити за 

тим, як спотворюється інформація при передачі від однієї людини до іншої. 

Коли останній доброволець зайде в аудиторію і передасть отриману 

інформацію, ведучий знову для всіх зачитує текст, який був запропонований 

аудиторії на самому початку гри. В кінці гри можна влаштувати обговорення 

і проаналізувати те, як передається інформація від однієї людини до іншої, як 

вона може спотворюватися (у тому числі ЗМІ), і, взагалі, чи варто вірити 

пліткам, чуткам і міфам. Наступні тексти можна використовувати у вправі:  

«Битва в Останкіно»: «У вересні 1972 столичній міліції довелося 

добряче попрацювати, рознімаючи забіяк дівчат на танцювальному 

майданчику Останкіно. «Бійку» почала десятикласниця: вона приревнувала 

свого хлопчика до незнайомки, що запросила його на «білий танець». 

Суперниці вчепилися одна одній в волосся, їм на допомогу прийшли 

приятельки, і почалася справжня битва. У хід йшли нігті, зуби і класична 

зброя ображеної жінки, а саме: підбори туфель. У найближче відділення 

міліції були доставлені 17 порушниць громадського порядку, проте, за 

свідченням очевидців, в бійці брали участь не менше 50 дівчат ». 

Вправа «Коло і я». Інструкція: для цієї вправи потрібен сміливець-

доброволець, готовий першим вступити в гру. Група утворює тісне коло, яке 

буде всіляко перешкоджати попаданню в нього нашого хороброго героя. 

Йому ж дається всього три хвилини, щоб силою переконання (вмовляннями, 
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погрозами, обіцянками), спритністю (пірнути, прослизнути, прорватися), 

хитрістю (посули, обіцянки, компліменти), щирістю переконати коло і 

окремих його представників впустити його в центр кола.  

Заняття № 9 

Вправи: «Я – з твого племені». «В коло -  з кола». «Синтез». 

Вправа «Я – з твого племені». Учасникам пропонується походити по 

кімнаті, зустрічаюсь поглядом з іншими учасниками. Потім встановити 

контакт очима та підійти один до одного. Покласти руку на груди, дивитись у 

вічі один одному до тих пір, поки не відчуєте готовність сказати «Ти – з мого 

племені!». Повторити послідовність зі всіма учасниками. 

Вправа «В коло -  з кола». Ведучий умовно окреслює перед учасниками 

коло. Всередині кола кожен з учасників повинен розповідати будь-який вірш 

із заданою ведучим емоцією. Ззовні кола учасники повинні відповідати на 

задане ведучим запитання, наприклад, як можна дійти до центральної площі 

міста, або як приготувати суп. Учасники повинні рухатись із кола в коло за 

хлопок ведучого, намагаючись якомога швидше і точніше перемикатися з 

завдання на завдання і продовжувати вірш або відповідь на питання саме з 

того моменту, де вони зупинилися минулого разу.  

Вправа «Синтез».  

Психолог: Цікавий спосіб ввести себе в стан творчості полягає в тому, 

щоб уявити змішання різних видів сприйняття, тобто уявити собі здатність 

відчувати смак звуків, чути колір, нюхати відчуття. Спробуйте виконати 

щось у такому роді. 

 Чим пахне слово "дружба"? 

 Яке на дотик число сім? 

 Який смак у блакитного кольору? 

 Як виглядає ідея свободи? 

 Яка форма у п'ятниці? 
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 Який смак радості?  

 Яким чином ви: 

 Створите командну гру з двома м'ячами? 

 Переконструюєте людське тіло? 

 Переконструюєте людське обличчя? 

 Створите проект будинку, який не має прямих стін? 

Блок 6 «Підведення підсумків». 

Метою цього блоку є усвідомлення досвіду, який був отриманий на 

попередніх заняттях, рефлексія на тему, як це можна використовувати у 

буденному житті, отримання зворотного зв’язку та підведення підсумків. 

Заняття № 10 

Вправи: «Подяка», «Беру з собою в дорогу», «Прощання». 

Вправа "Подяка".  Виберіть людину, яку точно поважаєте, яка для вас є 

дуже важливою. Напишіть найбільш важливі її характеристики. Закресліть 

його ім'я. Напишіть своє. Усвідомте, які з цих характеристик дійсно 

відносяться до вас. 

Вправа «Беру з собою в дорогу». Учасники групи сидять по колу. У 

тренера в руках м'яч. Інструкція: «Зараз той, хто почне нашу роботу, кине 

м'яч комусь із нас і скаже, де опиниться той, кому адресований м'яч. При 

цьому у нас не буде жодних обмежень: можна направляти своїх партнерів в 

самі незвичайні, навіть фантастичні місця - в холодильник, в Давню Грецію, 

на пальму і т.д. Піймавши м'яч, треба швидко назвати три предмети, які ви 

візьмете з собою туди, куди вас направляють. При цьому будемо уважні і 

постараємося не повторювати ті місця, в яких вже «побували» інші і ті 

предмети, які вже називалися». 

Вправа «Прощання». Учасники групи по колу мають можливість 

висловити думку, наскільки ефективним їм здався тренінг, наскільки він 
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виправдав їх очікування, що нового відкрив в області мотивації людської 

поведінки і в міжособистісних відносинах, надав чи вплив на суб'єктивний 

рівень стресу конкретного учасника; можна також звернутися з реплікою 

безпосередньо до когось з групи або до її керівника.  

 

 


