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Актуальність дисертаційного дослідження Г.О. Гулько зумовлена 

високими вимогами, що висуває сучасне суспільство до особистості з появою 

нових соціальних викликів, які потребують готовності та відкритості до 

різноманітних ситуацій невизначеності і непередбачуваності життя. Безумовно, 

виявлення чинників, що зумовлюють зниження досягальної активності, 

працездатності, труднощі комунікації, послаблення адаптаційних ресурсів 

тощо, має важливе теоретико-методологічне значення для психологічної науки, 

є науково обгрунтованим та відповідає викликам сьогодення. Прикладне 

значення даної проблеми пов'язане з необхідністю розробки наукових засад 

корекції рис особистості, що блокують розвиток її потенціалу, реалізації 

життєвих цілей та перспектив. 

Наукова новизна дисертації Ганни Олександрівни полягає в цілісному 

розгляді «особистісних властивостей тривожного спектру», що є складовими та 

проявами тривожності особистості як складного психологічного феномена. 

Вагомим результатом роботи є розкриття поняття «комплексу досягнення» як 

сукупності чинників психологічного та ситуативного характеру, які можуть 

призводити до невротизації особистості у ситуації досягнення. 

Перспективність отриманих результатів дослідження полягає в тому, що 

вони можуть стати основою для визначення ефективних засобів подолання 

проблем зниження мотивації досягнення особистості, сприяти розвитку її 

сутнісних сил та внутрішніх резервів самореалізації. 

Поставлена мета та завдання дослідження є свідченням наукової 

компетентності автора. Загалом, слі^ ' ' ^ Олександрівна 



показала високий рівень кваліфікації, вміння на теоретичному та практичному 

рівні виконувати поставлені завдання. 

Виконана робота правильно побудована, має послідовну структуру, що 

відображає логіку та зміст дисертаційного дослідження. 

Автором здійснено ґрунтовне узагальнення теоретичних підходів до 

дослідження проблеми прояву особистісних властивостей тривожного спектру 

в ситуації досягнення. Визначено поняття «ситуація досягнення», «мотивація 

досягнення», «тривожність», «особистісні властивості тривожного спектру», 

проаналізовано види, форми та психологічні механізми розвитку тривожності і 

різних мотиваційних тенденцій у ситуації досягнення. 

У результаті здійсненого аналізу, автором визначено структуру 

комплексу досягнення та розроблено емпіричну модель чинників актуалізації 

особистісних властивостей тривожного спектру в ситуації досягнення. 

Ситуацію досягнення визначено ключовим чинником актуалізації особистісних 

властивостей тривожного спектру. 

Заслуговує позитивного відзначення обсяг вибірки досліджуваних - 274 

особи віком від 13 до 26 років, та методичне забезпечення дослідження: 

автором застосовано як існуючий дослідницький інструментарій 

(12 психодіагностичних методик), так і розроблену власну методику для 

дослідження індивідуально та соціально орієнтованої форм мотивації 

досягнення. 

Отриманий діагностичний матеріал дозволив визначити психологічні 

чинники актуалізації особистісних властивостей тривожного спектру. 

Встановлено, що найбільший вплив на нього має мотив уникнення невдачі, тип 

специфічних рис особистості, характер структури креативності, рівень 

самооцінки та незадоволеності базових потреб. Розкрито структуру, 

запропонованого автором, конструкта «комплекс досягнення», що має 

диспозиційний характер та включає такі компоненти: ситуація досягнення, 

гомогенність групи за рівнем здібностей, високі рівні мотивації досягнення, 

тривожність, емоційна нестійкість. 



Результати дослідження стали основою для розробки комплексного 

психологічного тренінгу, спрямованого на вироблення особистісних механізмів 

попередження та компенсації властивостей тривожного спектру в ситуації 

досягнення. Впровадження тренінгу показало статистичну достовірність його 

ефективності та розвиток в учасників оптимального стилю реагування на 

стресові ситуації, навичок управління емоціями, укріплення мотиваційної 

тенденції досягнення успіху та оптимального використання особистісних 

ресурсів у діяльності досягнення. 

У висновках роботи достатньо вичерпно та змістовно відображена логіка 

і основні результати здійсненого дослідження. 

Результати дисертаційного дослідження мають достатньо широку 

апробацію у восьми масових наукових заходах та повністю викладені в 19 

наукових працях, з яких 6 статей у наукових фахових виданнях України, 1 

стаття у виданні, що входить до наукометричних баз, 2 статті у зарубіжних 

періодичних виданнях, 9 тез у збірниках матеріалів конференцій та інших 

виданнях та 1 методичні рекомендації. 

Дисертаційна робота й автореферат оформлені відповідно до чинних 

нормативних вимог. Зміст автореферату ідентично відображає основні наукові 

положення дисертації. 

Таким чином, якісно здійснений теоретичний аналіз проблеми, 

застосування адекватних стосовно поставлених завдань методів дослідження та 

обробки даних, репрезентативна вибірка, належний аналіз та узагальнення 

отриманих емпіричних результатів, свідчать про їх достовірність, а також 

наукову обгрунтованість сформульованих в дисертації наукових положень та 

підсумкових висновків. 

Разом з тим, до дисертаційної роботи можна висловити певні побажання 

та зауваження: 

1. У вступі та у другому розділі дисертації автор характеризує достатньо 

представницьку вибірку досліджуваних: розділених на групи за критеріями: 

гомогенності за рівнем здібностей групи - 1) учні ліцею (129 осіб, 15-17 років); 



2) студенти (75 осіб, 17-20 років); гетерогенності - 3) учні шкіл (24 особи, 15-

17 років), 4) випускники вищих навчальних закладів (46 осіб, 22-27 років); 

5) наявності ситуації досягнення (241 особа, 15-27 років); 6) наявності 

комплексу досягнення (33 особи, 16-22 років). 

Хотілось би почути думку автора стосовно доцільності класифікувати 

вибірку досліджуваних за статевим критерієм та врахувати ці параметри при 

встановленні особливостей прояву досліджуваних властивостей особистості, а 

також, стосовно того, чи можемо ми довіряти закономірностям, виявленим на 

вибірці, зокрема, 33 осіб при аналізі проблеми у досліджуваних за критерієм 

наявності комплексу досягнення? 

2. Більшу увагу слід було б звернути на психологічний зміст отриманих 

коефіцієнтів кореляцій та їх інтерпретацію. Зокрема, в таблиці 2.4. дисертації 

наведено значення коефіцієнтів кореляцій, отриманих при перевірці автором 

розробленої методики на надійність методом поздовжніх зрізів. Отримані 

коефіцієнти, на нашу думку, надто низькі - 0,3 та 0,21. 

3. Доцільно було б також більш повно викласти результати факторного 

аналізу. На сторінці 98 дисертації, автор наполягає на виділенні та інтерпретації 

лише 3 факторів, внесок яких в загальну дисперсію даних становить 49,4 %; 

проте, і дані наведені на рис.3.1, і в додатку Д, свідчать про те, що доцільною 

була б інтерпретація шести факторів, сумарне факторне навантаження яких 

становило б 69,6 %. Доречною була б також психологічна інтерпретація 

автором четвертого, п'ятого та шостого факторів, факторне навантаження яких 

становить 7,4, 6,9 та 5,9 % відповідно. 

Висловлені зауваження, звичайно, не знижують достовірність та наукову 

цінність викладених в дисертації наукових результатів, вони носять 

дискусійний характер і не можуть вплинути на обґрунтовану вище загальну 

високу оцінку роботи. 

Отже, дисертаційна робота «Психологічні чинники актуалізації 

особистісних властивостей тривожного спектру в ситуації досягнення» є 

завершеною науковою працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані 



результати, що в сукупності вирішують важливе науково-практичне завдання 

загальної психології; робота відповідає вимогам пп. 9, 11, 12,13 «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого постановою КМУ від 24.07.2013 р. 

№ 567, що висуваються до кандидатських дисертацій, а її автор Гулько Ганна 

Олександрівна заслуговує здобуття наукового ступеня кандидата 

психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія 

психології. 

Офіційний опонент, 

завідувач лабораторії психології 

особистості імені П.Р. Чамати 

Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор Сердюк Л.З. 

Власноручний підп 

СТВЕРДЖУ 
Вчений секрет, 

Інституту психо. 
імені Г.(^ТСостю'М*; 

'країни 
. ю ^ і "ІЕЗВ̂  

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 



ВІДГУК 
офіційного опонента на дисертацію ГУЛЬКО Ганни Олександрівни 

"Психологічні чинники актуалізації особистісних властивостей 
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Упродовж останнього десятиліття проблема тривожності є однією з 

найактуальніших у сучасній психологічній науці. У реаліях сьогодення її 

актуальність лише зростає, оскільки сучасній особистості доводиться жити в 

умовах непередбачуваності, невизначеності та небезпеки. У кожної людини в 

різній мірі присутня "тривожність". Питання полягає лише в тому, які форми 

вона приймає, якою може бути, який ступінь прояву носить. Як одна з 

індивідуально-психологічних властивостей особистості тривожність частіш за 

все пов'язана з очікуванням соціальних наслідків успіху або невдачі. Виходячи 

з цього, питання профілактики тривожності безпосередньо в інтенсивних 

ситуаціях досягнення є актуальним та своєчасним. 

Зазначені вище аспекти утворюють загальне проблемне поле 

дисертаційного дослідження Г. О. Гулько й виступають вагомим аргументом 

щодо його наукової актуальності та практично-прикладної спрямованості. 

Крім того, воно виконувалося в межах наукової теми "Розвиток цілісної 

особистості в контексті соціальних змін: соціальні, психологічні та педагогічні 

аспекти", що свідчить про зацікавленість відповідних наукових закладів у 

таких розробках. 

Уміло, на наш погляд, авторкою вибрано й сформульовано об'єкт, 

предмет та мету дослідження, що відображаються в завданнях роботи. 

Структура і зміст дисертації побудовані відповідно до мети дослідження. 

Опираючись на психологічні теорії Дж. Аткінсона, Ф. Б. Березіна, 

К. Ізарда, Ч. Спілбергера, К. Роджерса авторка дисертації розкриває природу 

тривоги, окреслюючи її як відчуття невизначеної загрози, занепокоєння, 

дифузне побоювання, інтимний механізм психічного стресу. Розвиваючи дану 

тезу, дисертантка висвітлює мобілізуючу й демобілізуючу функцію тривоги, 

показує її деструктивний характер на -и€^чдаі^-<мга~фізіологічному рівнях 
і... їт^А^пії /о^-К. 



прояву. Усе це дає їй підстави встановити вплив тривожності на особистісний 

розвиток у ситуації досягнення. 

Творчий пошук взаємозв'язку між рівнем тривожності та мотивації 

досягнення дав змогу Г. О. Гулько з'ясувати ряд цікавих підходів, згідно з 

якими: а) "особи з високим рівнем уникнення невдачі швидше засвоюють 

рішення важкої задачі після повідомлення про невдачу"; б) "особи, 

вмотивовані на успіх, обирають цілі, що незначно перевершують уже 

досягнутий результат"; в) "особи, вмотивовані на невдачу, ставлять перед 

собою нереалістично занижені й нереалістично завищені цілі" (стор. 25-38). 

Доповнюючи один одного, зазначені підходи дають змогу стверджувати, що 

особи з високим рівнем мотиву уникнення невдачі в ситуації досягнення 

схильні відчувати тривогу, що негативно впливає на їхню діяльність. 

Опираючись на теорію Д. Макклелланда, авторка дисертації розробляє 

структуру комплексу досягнення, виокремлює в ній психологічні та ситуаційні 

характеристики й супутньо встановлює чинники, що актуалізують особистісні 

властивості тривожного спектру. Серед них: рівні мотивації досягнення та 

креативності, незадоволені базові потреби, самооцінка та ціннісні орієнтації. 

Достойним схвалення є розробка та застосування в роботі 

психодіагностичного інструментарію, основний вектор якого спрямовано на 

визначення форми мотивації досягнення, оцінки міри задоволення потреб, 

самооцінки й рівня домагань, а також психологічних чинників, що 

актуалізують особистісні властивості тривожного спектру. 

Залучивши до дослідження репрезентаційну вибірку, основу якої склали 

274 особи віком від 13 до 26 років ("ліцеїсти", "школярі", "студенти", 

"випускники"), дисертантка встановлює параметри, що характеризують 

перебування учасників експерименту в ситуації досягнення чи в нейтральній 

ситуації. Детальний аналіз соціально-демографічних та освітніх характеристик 

учасників психологічного експерименту дав змогу Ганні Олександрівні 

сформувати гомогенні групи й тим самим установити структурні одиниці 

тривожності, що проявляються в ситуації досягнення. 



Авторкою з'ясовано, що в ситуації досягнення, коли мотив уникнення 

невдачі переважає над мотивом досягнення значно підвищується ситуативна 

тривожність. Для осіб, які перебувають у ситуації досягнення, притаманна 

соціальна орієнтація, тоді як для осіб, які перебувають у нейтральній ситуації 

домінуючою є індивідуальна орієнтація. Цікавими видаються результати, які 

показують, що особистість, ставлячись до діяльності як до досягальної, 

активізує емоційні механізми, здатні як мобілізувати певні властивості, так і 

призвести до емоційних розладів. 

Достовірність одержаних результатів і висновків забезпечено 

теоретичним обґрунтуванням вихідних положень дослідження, поєднанням 

кількісного та якісного аналізу отриманих показників, обробкою даних за 

допомогою методів математичної статистики. Результати емпіричного аналізу 

достатньо, на нашу думку, проаналізовані різними формами графічного 

узагальнення даних. 

Не викликає заперечень обґрунтування дисертанткою наукової новизни 

роботи, що полягає у визначенні комплексу досягнення як структури чинників 

психологічного та ситуативного характеру; виокремленні серед компонентів 

комплексу досягнення ознак диспозиційності; уточненні змісту поняття 

"особистісні властивості тривожного спектру"; розробці й апробації 

психологічного тренінгу упередження тривожних проявів у ситуації 

досягнення. 

На сторінках дисертаційної роботи Г. О. Гулько вдалося встановити 

цікаві дані, згідно з якими: 

- в особистості, яка перебуває в ситуації досягнення, актуалізуються 

особистісні властивості тривожного спектру (емоційний дискомфорт, астенісні 

компоненти, емоційна нестійкість); 

- особам із переважаючою соціально орієнтованою формою мотивації 

притаманний вищий рівень емоційної стійкості, що дає змогу їм подавляти 

вплив хвилювання та страху в ситуації досягнення; 

- чинниками актуалізації особистісних властивостей тривожного спектру є 



незадоволені потреби безпеки й саморозвитку, консерватизм, упереджений та 

контролюючий стилі виховання в сім'ї, дитинство без батьків; 

- особистісні показники в ситуації досягнення змінюються залежно від 

віку та рівня освіти людини. Найбільш сильно особистісні властивості 

тривожного спектру в ситуації досягнення актуалізуються у групах студентів та 

ліцеїстів, яким притаманні ознаки гомогенності колективу за рівнем здібностей. 

Практичне значення дисертаційної роботи ще буде зростати, оскільки 

здобувачці вдалося розробити та втілити в життєдіяльність вузу психологічний 

тренінг протидії тривожним проявам у ситуації досягнення. Наведені в 

дисертації дані дозволяють пересвідчитися, що реалізація розробленого 

тренінгу дала змогу навчити учасників адекватно реагувати на стресові 

ситуації, знизити рівень емоційної збудливості, посилити потребу в 

самоактуалізації та самоствердженні. 

Цінністю даної роботи є те, що наукові теоретичні положення й 

результати експериментального дослідження пройшли апробацію на дев'яти 

міжнародних науково-практичних конференціях, використовуються 

дисертанткою в навчальних та реабілітаційних закладах міста Києва. 

Стисло окреслені вище результати дослідження Г. О. Гулько збагачують 

теорію і практику сучасної психології. У перспективі вони можуть скласти 

основу для вивчення особливостей актуалізації особистісних властивостей 

тривожного спектру відповідно до сфери професійної діяльності людини. 

На загал, дисертаційне дослідження Г. О. Гулько виконано в руслі 

класичних напрацювань сучасної психологічної науки, характеризується 

логічністю викладу, прозорістю змісту й розгорнутим описом дослідницьких 

процедур, аргументованістю висновків. Праця написана рівно, усі частини її за 

змістом і обсягом збалансовано. Усе це свідчить про сформованість 

дисертантки як наукового дослідника. 

Автореферат відповідає змісту дисертації. Список публікацій 

повновартісно доповнює дисертаційну працю, уточнюючи й конкретизуючи 

окремі її аспекти. Основний зміст дисертації викладено в 19 публікаціях, 6 із 



яких - у фахових виданнях, включених до переліку, затвердженого МОН 

України. Географія публікацій досить широка. Додатки до дисертації 

доповнюють основний матеріал, не переобтяжені зайвиною. 

Список використаних джерел, їх цитування перебувають в руслі 

авторської концепції й не містять компліментарних реверансів для 

кон'юнктурної вигоди. Мовленнєва компетентність і стилістика дисертації -

добрі. 

Що стосується обов'язкових для жанру відзиву зауважень до дисертації, 

то вони цілковито випливають із переваг праці й пов'язані з колом завдань, 

поставлених дисертанткою перед собою, і радше є побажаннями на майбутнє: 

1. Виходячи з того, що визначення ситуації як ситуації досягнення 

здійснювалося самими досліджуваними (стор. 54), варто було б більш чіткіше 

окреслити основні критерії, що дали б змогу встановити, коли той чи інший 

досліджуваний перебуває в ситуації досягнення чи у нейтральній ситуації. 

2. Показуючи роль особистішої тривожності в ситуації досягнення, 

дисертантка констатує, що "людина, якій властивий високий рівень 

особистісної тривожності набагато частіше навмисно опиняється в ситуації 

досягнення і проявляє в ній досягальну активність для того, щоб "розрядити" 

свою тривожність через досягнення успіху...". У цьому контексті було б 

цікаво визначити, що лежить в основі такої дії особистості, наскільки вона 

конструктивна та які індивідуально-типологічні особливості обумовлюють 

відповідну поведінкову регуляцію. 

3. За результатами порівняльного аналізу особистісних властивостей 

(парагр. 3.1.) авторка зазначає, що тривале перебування в ситуації досягнення 

призводить до того, що "людина звикає до втоми, млявості, пасивності й не 

вважає їх значущими" (стор. 90). Потребує пояснення, що породжує 

виникнення негативних психічних станів і чому підвищується, а не знижується 

поріг чутливості до них. 

4. У тексті дисертаційної роботи мають місце повтори, стилістичні та 

пунктуаційні неточності. 



Висловлені зауваження не є принциповими і суттєво не впливають на 

загальну позитивну оцінку цієї самостійної й цікавої наукової роботи. У 

дисертації поставлено і розв'язано важливе наукове завдання, усебічно 

проаналізовані одержані результати, сформульовано теоретично і практично 

значимі висновки. 

Висновок. Актуальність, обґрунтованість теоретичних позицій і 

висновків, що базуються на експериментально-діагностичному дослідженні, 

композиційна цілісність, науковість та практична значущість дисертаційної 

роботи "Психологічні чинники актуалізації особистісних властивостей 

тривожного спектру в ситуації досягнення" відповідає вимогам п. 9, 11, 12, 13 

"Порядку присудження наукових ступенів", затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними 

згідно з Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р., та № 1159 від 30.12.2015 

р.), а її авторка Гулько Ганна Олександрівна заслуговує на присудження їй 

наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 -

загальна психологія, історія психології. 
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