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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Динаміка змін вітчизняного соціуму 

породжує необхідність у коректній орієнтації людини в навколишньому світі. 

Це неможливе без розвинених навичок самоусвідомлення, розвиненого 

процесу самопізнання. Проблемі усвідомлення себе людиною присвячено 

чималий доробок зарубіжних та вітчизняних психологів. Вони зазначають, 

що самоусвідомлення функціонує як передумова саморозвитку, самозміни, 

самотрансценденції, без яких неможливе життя людини у сучасному світі з 

притаманними йому невизначеністю та стрімкою динамічністю.  

Ступінь розробленості теми. Проблема самоусвідомлення особистості 

більшою мірою представлена в теоретичному аспекті. Дослідники не дійшли 

згоди щодо визначення самосвідомості, в якому наявні різні структурні, 

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

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

Максименко, С. Л. Рубінштейн, П. Р. Чамата, З. Фрейд та ін.). 

Самосвідомість пов’язують з різними феноменами психічної діяльності 

особистості, а саме: механізмами її формування (Б. Г. Ананьєв, Л. І. Божович, 

М. Й. Боришевський,  В. В. Столін); міжкомплементарними стосунками (Е. 

Берн, У. Джеймс, О. О. Бодальов, М. М. Лісіна, В. В. Столін); зростанням 

особистості (М. Кордуелл, С. Д. Максименко, К. Роджерс, В. О. Татенко, Е. 

Фромм); приділяється увага соціальному середовищу у його формуванні (Л. 

С. Виготський, Г. С. Костюк, Р. Каламаж, А. Маслоу, О. А. Муравйова, Ю. Б. 

Орлов, О. Г. Спіркін); формам існування (Р. Ассаджолі, П. Р. Чамата та ін.); 

самопізнання, самоставлення та саморегулювання (В. Г. Маралов, В. С. 

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

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

діяльне начало, яке зумовлює єдність пізнання себе, самооцінки та 

саморегуляції (Б. Г. Ананьєв, Л. І. Божович, Л. С. Виготський, О. Я. Чебикін, 

І. І. Чеснокова); цілісності Я-концепції з позицій особистісної ідентифікації 
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(С. Д. Максименко, А. А. Налчаджян, О. Б. Орлов, В. О. Татенко, Т. М. 

Титаренко); взаємодії Я–реального, Я–ідеального, Я–минулого та Я–

майбутнього (В. О. Аверін, А. Маслоу та ін.); самооцінки, рівня домагань, 

соціальних очікувань та образу-Я (М. Й. Боришевський, Р. Мей, В. І. 

Моросанова, Г. Олпорт та ін.) тощо. 

Дослідники розглядають самосвідомість людини як важливий 

структурний компонент особистості, завдяки якому вона здатна не тільки 

свідомо сприймати вплив навколишнього середовища, але й самостійно, 

усвідомлюючи свої можливості, визначати міру та характер власної 

активності, спрямованої на оволодіння соціальним досвідом і поведінкою в 

суспільстві. Розглядаючи самосвідомість як результат і передумову розвитку 

особистості, учені підкреслюють при цьому, що психологічний механізм 

функціонування самосвідомості має інтегративну природу. Тобто, до 

кожного акту самосвідомості включаються не окремі психічні процеси в 

різних їх комбінаціях, а вся особистість загалом – система її властивостей, 

мотивів, набутий досвід, емоційний стан у цей момент. Самосвідомість – це 

необхідна умова цілісності та спадкоємності формування внутрішнього світу 

особистості.  

Функціонування та реалізація механізмів самосвідомості забезпечує 

розв’язання завдань, що належать до внутрішнього світу самої особистості: 

розуміння себе як цілісності, визначення власної ідентичності, формування 

значущих уявлень про себе, про свої якості, переживання, дії тощо. Отже, 

самосвідомість особистості – це розгорнутий у часі процес самопізнання, 

самосприйняття та самооцінки, пов’язаний з діяльністю та самореалізацією 

людини як соціальної істоти. 

У міру виникнення усвідомлення «Я» в індивіда розвивається потреба в 

позитивній оцінці значущим оточенням. Надалі задоволення або фрустрація 

позитивної оцінки починає переживатися незалежно від взаємодії із соціумом 

і виступає як самооцінка. Оскільки «Я»-переживання індивіда сприймаються 

значущими людьми як більш чи менш заслуговуюче на позитивну оцінку, то 
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й самооцінка стає селективною. Через цю вибірковість досвід сприймається 

залежно від умов оцінювання, тому він може бути перекручений і 

неусвідомлений. 

Унаслідок цього індивід втрачає інтеграцію, його концепція «Я» 

включає перекручені сприйняття, неправильно репрезентований досвід; 

поведінка регулюється то з боку «Я», то тими аспектами досвіду, що не 

включені в «Я» (наприклад, сприйнятливість), що супроводжується 

напруженим і неадекватним функціонуванням. 

Людина завжди має у своєму досвіді суб’єктивне переживання 

навколишнього світу. Розширення образу «Я» за рахунок інтеграції змісту 

власної моделі світу досягається шляхом самоусвідомлення потенційних 

можливостей особистості.  

Увага до феномена самосвідомості в психології обумовлена особливою 

значимістю цієї проблеми у зв'язку з розробкою питань загальної теорії 

розвитку особистості. Особливості самосвідомості, структура та специфіка 

ставлення особистості до самої себе впливають на всі аспекти її 

психологічного стану, поведінку, стиль спілкування та відіграють 

визначальну роль у постановці реальних життєвих і професійних цілей, у 

встановленні бажаних міжособистісних відносин, що є основною умовою 

гармонійної самосвідомості особистості. 

У вітчизняній психології під самосвідомістю розуміється процес 

усвідомлення особистістю самої себе у всьому різноманітті її індивідуальних 

особливостей, усвідомлення своєї сутності та місця в системі численних 

суспільних зв'язків. 

Разом з тим, практично відсутні дослідження, в яких комплексно 

вивчаються психологічні особливості самоусвідомлення особистості, 

недостатньо дослідженими залишаються будова і функції самоусвідомлення 

як процесу; можливості самоусвідомлення як процесу самопізнання і 

самовдосконалення особистості тощо. Тому вивчення психологічних 
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особливостей, змісту, форм самоусвідомлення як процесу є актуальною 

проблемою, що й зумовило вибір теми нашого дисертаційного дослідження: 

«Психологічні особливості самоусвідомлення особистості».  

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

Дисертаційне дослідження виконане в межах наукового напрямку досліджень 

факультету психології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Розвиток цілісної особистості в контексті соціальних змін: 

соціальні, психологічні та педагогічні аспекти (номер державної реєстрації 

0114U003481). 

Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради факультету 

психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 6  від  22 грудня 2011 року).    

Об’єкт дослідження – самоусвідомлення особистості. 

Предмет дослідження – психологічні особливості самоусвідомлення 

особистості. 

Мета дослідження: визначити психологічні особливості, зміст і форми 

процесу самоусвідомлення. 

Відповідно до поставленої мети визначено завдання: 

1. Здійснити теоретичний аналіз наукових досліджень з проблеми 

самоусвідомлення особистості й побудувати його модель. 

2. З’ясувати психологічні особливості та змістові складові процесу 

самоусвідомлення, а саме: рівні, широту та форми. 

3. Розкрити специфіку характеру процесу самоусвідомлення 

особистості. 

4. Розробити психокорекційні заходи з удосконалення навичок 

усвідомлення себе майбутніми спеціалістами. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять ідеї 

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

Л. С. Виготський, С. Д. Максименко, В. С. Мерлін, В. М. Мясищев, 
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В. Петровський, С. Л. Рубінштейн, К. Юнг); процес становлення 

самосвідомості в онтогенезі (Б. Г. Ананьєв, Л. І. Божович, Л. С. Виготський, 

М. М. Лісіна, В. В. Столін, І. І. Чеснокова та ін.); місце і її роль у структурі 

особистості (К. К. Платонов, К. Роджерс, О. Г. Спіркін, В. В. Столін, І. І. 

Чеснокова та ін.); принципи гуманістичної психології (І. Д. Бех, М. Й. 

Боришевський, А. Маслоу, В. А. Роменець, К. Роджерс, В. О. Татенко, 

Е. Фромм та ін.); теоретичні основи формування особистості майбутнього 

фахівця (Г. Ложкін, А. Маркова, Н. В. Чепелєва та ін.); дослідження способів 

розвитку та самотворення особистості (Р. Ассаджіолі, Е. Берн, С. Д. 

Максименко, Р. Мей, В. О. Татенко, Т. М. Титаренко та ін.) тощо. 

Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі методи 

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

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

самозвіт, анкетування, психологічне тестування. Методики: тест-

опитувальник «Вольової саморегуляції» (А. В. Звєркова, Е. В. Ейдман); 

«Особистісного диференціала» (адаптація НДІ ім. В. М. Бехтерева); 

«Дослідження властивостей темпераменту» (В. М. Русалов); «Стиль життя» 

(Ч. Матусевич); «Визначення комунікативно-соціальної компетентності» 

(КСК); тест «Самооцінка психічних станів» (Г. Айзенк); «Діагностика 

тривожності» (Ч. Д. Спілбергер, Ю. Л. Ханін); «самоактуалізаційний тест» 

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

(Д. Крамбо, Л. Махолик, у модифікації Д. О. Леонтьєва); опитувальник 

«Самоставлення» (В. В. Столін, С. Р. Пантилеєв); методика діагностики 

соціально-психологічних установок особистості в мотиваційно-потребовій 

сфері (О. Ф. Потемкіна); в) обробки даних: методи описової математичної 

статистики: порівняння мінімальних і середніх групових значень 

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

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

емпіричної моделі самоусвідомлення. 

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів: 



8 

 

 уперше розроблено модель процесу самоусвідомлення, в якому 

функціонують три світи Буття (загальний природний, міжособистісних 

зв’язків і власний внутрішній) і кола усвідомлення (власного існування, тіла, 

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

внутрішнього світу буття-в-світі; 

 розширено уявлення про можливості розвитку особистості шляхом 

впровадження спеціальних вправ; 

 удосконалено психологічний зміст поняття «самоусвідомлення 

особистості» як процесу і результату, в якому увага переводиться із 

середовищ світів Буття у внутрішній світ, що має певну змістову динаміку 

кіл усвідомлення (від безвідносного відчування власного існування до 

здатності довільно змінювати, оцінювати, аналізувати свої психічні процеси) 

і виступає у формі почуттів, думок, переживань; 

 набули подальшого розвитку наукові уявлення стосовно форм 

самоусвідомлення особистості, що виражаються в її думках, емоціях і 

переживаннях;  

 розроблено рекомендації для фахівців з психологічного управління 

процесом гармонізації психологічного здоров’я особистості шляхом 

оволодіння навичками самоусвідомлення, самоаналізу, самопізнання. 

Надійність та вірогідність результатів дослідження забезпечувалися 

теоретико-методологічним обґрунтуванням вихідних положень, 

застосуванням надійних і валідних діагностичних методик, поєднанням 

якісного та кількісного аналізу емпіричних даних, що відповідають специфіці 

досліджуваного явища, репрезентативністю вибірки, коректним 

застосуванням методів математико-статичної обробки даних. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків, 

рекомендацій дослідження забезпечена теоретичним обґрунтуванням 
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проблеми, застосуванням комплексу методів, що відповідають специфіці 

досліджуваного явища. 

Практичне значення роботи полягає у можливості використання 

здобутих результатів при вирішенні завдань індивідуального та групового 

консультування; при діагностиці причин переживання деструктивних станів 

особистості та способів їх психологічного подолання; для сприяння розвитку 

особистості. Рекомендації, сформульовані у роботі, можуть бути використані 

для підвищення ефективності навчально-виховного процесу у вищих 

навчальних закладах, а також у ході професійної підготовки та підвищення 

професійного рівня практикуючих психологів при викладанні навчальних 

дисциплін «Загальна психологія», «Педагогічна психологія», «Вікова 

психологія», «Психологія праці». Результати дисертаційного дослідження 

також впроваджено у наукову, психодіагностичну, практичну роботу 

Інституту екранних мистецтв Київського національного університету театру, 

кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (довідка № 174 від 

29.10.2014р.) та в навчальну та науково-методичну роботу Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (довідка № 191 від 

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

Апробація результатів дослідження. Основні положення 

дисертаційного дослідження були оприлюднені на засіданнях кафедри 

загальної психології, методологічних семінарах факультету психології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2012–2015 

рр.), доповідалися автором та отримали позитивну оцінку на V Міжнародній 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми психології 

особистості та міжособистісних взаємин» (Кам’янець-Подільський, 2013); V 

Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми емпіричних 

досліджень у психології» (Київ, 2012); ІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми юридичної та екстремальної психології» 

(Макіївка, 2012); Міжнародній науково-практичній конференції «Наука. 

Теорія і практика», (Познань, Польща, 2012); Міжнародній науково-



10 

 

практичній конференції «Людина і сучасне суспільство: проблеми педагогіки 

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

науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та 

перспективи дослідження» (Київ, 2013); ХVІ Міжнародній конференції 

молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та 

перспективи дослідження» (Київ, 2014). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано у 

16 одноосібних наукових працях. Серед них 6 статей у наукових фахових 

виданнях, включених до переліку, затвердженого МОН України, 6 статей та 

тез виступів у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій, 4 

статті у зарубіжних виданнях.  

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Список 

використаних джерел містить 230 найменувань, з них 18 англійською мовою. 

Основний зміст дисертації викладено на 174 сторінці, загальний обсяг – 247 

сторінки. Робота містить 29 таблиць (на 32 сторінках), 10 графіків (на  10 

сторінках) і 17 додатків. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ 

УСВІДОМЛЕННЯ ОСОБИСТІСТЮ ВЛАСНОГО ЖИТТЯ 

 

1.1. Самопізнання: категоріально-понятійний аналіз та тенденції 

вивчення 

 

Сутність самосвідомості полягає в усвідомленні особистістю самої 

себе, власних ставлень до довкілля та інших людей, проявляється у 

пізнавальній, емоційній і вольовій формах, які пов’язані між собою та 

утворюють ядро особистості.  

У психологічних дослідженнях зарубіжних авторів, зокрема, 

К. Абульханової-Славської [1], А. Адлера [8], Р. Бернса [33], У. Джеймса 

[63], О. Леонтьєва [102], А. Маслоу [114], К. Роджерса [165], 

С. Л. Рубінштейна [169], В. Століна [182] структура самосвідомості 

особистості представлена з різних точок зору. Різноманітність теоретичних 

підходів до поняття «самосвідомість» і «структура самосвідомості» 

обумовлює необхідність проведення аналізу даної проблематики. 

У цілому в літературі виділяють такі механізми самосвідомості 

особистості: самосвідомість є актом свідомості, предметом якого є сама її 

діяльність, також самосвідомість – це усвідомлення себе як особистості та 

свого місця, життєвих орієнтирів у суспільній діяльності. Важливим є 

виділення та усвідомлення особистістю своїх внутрішніх індивідуальних 

властивостей, тоді людина здатна сформувати стійку та адекватну 

ідентичність. 

З точки зору С. Л. Рубінштейна, у процесі розвитку свідомості 

особистості, становлення її все більш самостійне, із структури свідомості 

розвивається самосвідомість [169]. Свідомість породжує самосвідомість. 

Поняття самосвідомості включає рефлексію власного «Я», усвідомлення 
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свого способу життя, своїх стосунків зі світом і людьми. Самосвідомість є 

пізнання себе як об'єктивної даності, тобто не заглиблення в себе, а навпаки, 

вихід за межі своєї свідомості (об'єктивне стає інструментом для пізнання 

суб'єктивного та управління ним) [171]. 

С.Л. Рубінштейн, визначаючи джерело й рушійні сили розвитку 

самосвідомості, зазначає, що не свідомість народжується із самосвідомості, з 

«Я», а самосвідомість виникає в ході розвитку свідомості особистості, у міру 

того, як вона стає самостійним суб'єктом, перш ніж стати суб'єктом 

практичної і теоретичної діяльності, «Я» самоформується у ній. 

Науково-категоріальний аналіз понять, що застосовуються для опису 

феномена самосвідомості особистості, показав наявність спільного в 

підходах вчених, яке виражається у визнанні кордонів між «Я» і не-«Я», 

здатності здійснювати внутрішній діалог, відчуття стабільності «Я» у часі – 

від минулого до сьогодення та майбутнього, здатності до самоорганізації; у 

зміщенні наукових інтересів у бік вивчення когнітивних і ціннісних аспектів 

самосвідомості; у гетерохронності досліджень самосвідомості, «Я» і «Я-

концепції»; в ототожненні аналізованих понять. Специфічне в розглянутих 

дослідженнях полягає в тому, що вчені на основі різних парадигм визначають 

природу, ієрархію і зміст компонентів у структурі самосвідомості. 

Сутнісні ознаки самосвідомості як інтегрального особистісного 

утворення розкриваються на основі структурного (цілісність, взаємопов'язані 

структурні компоненти, ступінь інтегрованості), змістовного (виділення себе 

з навколишнього світу, усвідомлення своїх когнітивних, емоційних і 

поведінкових особливостей) і процесуальних (саморозкриття, 

самовираження, самовизначення, самореалізація, самоствердження) аспектів 

[171]. 

Самосвідомість дозволяє людині відносити свої дії до себе самої, брати 

за них відповідальність. Самосвідомість не має самостійного шляху розвитку, 

окремого від розвитку особистості, оскільки не існує самосвідомості як 

деякої порожньої і чистої форми, вона завжди відображає наповненість 
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особистості свого володаря. Самосвідомість, як і свідомість людини, завжди 

«первинно практична» та «нерозривно пов'язана зі свідомою практичною 

діяльністю». С. Л. Рубінштейн говорить про практичні дії як першоджерело 

зародження свідомості й самосвідомості. 

Найчастіше серед теорій самосвідомості зарубіжних вчених 

зустрічаються уявлення про трикомпонентну структуру самосвідомості 

(І. Чеснокова, В. Мерлін). Структурними компонентами самосвідомості 

особистості називаються: когнітивний (Я-образи); емоційно-оцінний 

(самоставлення); поведінковий (регулятивний) і,  залежно від дослідницьких 

завдань, учені виділяють компонент, який виступає предметом їх вивчення та 

який описується як структура та/або процес. 

Самосвідомість – це складна психологічна структура, яка включає в 

себе особливі компоненти, як вважає В. Мерлін, по-перше, усвідомлення 

своєї тотожності, по-друге, усвідомлення свого власного «Я» як активного, 

діяльного початку, по-третє, усвідомлення своїх психічних властивостей і 

якостей та по-четверте, певну систему соціально-моральних самооцінок. Усі 

ці елементи пов’язані один з одним функціонально та генетично, але 

формуються вони не одночасно. Оскільки всі ці компоненти взаємозалежні, 

збагачення одного з них видозмінює всю систему [200; 115]. 

На думку В. Бехтерева, свідомість може бути уподібнена яскравому 

світильнику, який, освітлює  глибокі тайники психічної сфери особистості, у 

той же час дозволяє їй завчасно передбачити наслідки своїх дій і дає 

можливість знаходити засоби для протидії тим або іншим згубним для неї 

потягам [36]. 

З точки зору В. Зінченко, епіцентром свідомості та самосвідомості є 

свідомість власного «Я». Без його включення до життя свідомості не тільки 

залишається незрозумілим, що ж таке свідомість, але й відсутній суб'єкт, що 

потребує відповіді на це питання [71]. 

Серед зарубіжних теоретиків психології, які вивчали особистість і її 

свідомість, а також структуру свідомості можна виділити представників 
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різноманітних напрямів (Р. Бернс, У. Джеймс, Е. Еріксон, Ч. Кулі, Д. Мід, 

Г. Олпорт, К. Роджерс, К.-Г. Юнг). 

У. Джемс першим з психологів почав розробляти проблематику «Я-

концепції». Особистісне «Я» він розглядав як двоїсте утворення, у якому 

поєднуються «Я-свідомість» і «Я як об’єкт». Ці дві сторони однієї цілісності 

завжди існують одночасно. Одна з них -  чистий досвід «Я-усвідомлююче», а 

інша – зміст цього досвіду «Я як об’єкт». У цій галузі У. Джеймс виділяє 

чотири складові й розміщує їх у порядку значущості: «духовне-Я», 

«матеріальне-Я», «соціальне-Я» та «фізичне-Я» [63]. 

Представники інтеракціоністської школи Ч. Кулі, Д. Мід та інші 

вважають, що людське «Я» спочатку соціальне та формується в ході 

соціальної взаємодії і спілкування відіграє тут центральну роль. Учені 

стверджують, що самосвідомість і ціннісна орієнтація особистості 

дзеркально відображають реакції на неї оточуючих людей [191]. 

Узагальнюючи вищезазначене, можно ствреджувати, що 

самосвідомість – це унікальне утворення особистості, вона має певну 

структуру, ми погоджуємося з думакою І. Чеснокової, В. Мерліна щодо 

трьохкомпонентної структури самосвідомості особистості.  

 Згідно з Р. Каламаж   самосвідомість виступає у вигляді процесів, за 

допомогою яких людина пізнає (сприймає, усвідомлює) себе й ставиться 

(оцінює) до себе в різних ситуаціях діяльності та поведінки, у всіх формах 

взаємодії з іншими людьми. Автор розглядає процесуальний бік «Я-

концепції» особистості, який передбачає, що особистість упродовж свого 

життєвого шляху перебуває під впливом зовнішнього середовища, 

конкретних умов спілкування та взаємодії з людьми, завдяки чому «Я» 

наповнюється новим змістом і суб’єкт набуває нових властивостей і якостей. 

Завдяки такому підходу актуалізується питання про якість соціального 

середовища, яке оточує людину, про значення навчання і виховання як 

основних засобів, провідних сил розвитку особистісної та професійної «Я-

концепції» [77]. 
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К. Єгунова виділяє чотири компоненти в структурі самосвідомості 

особистості. 

1. Емоційно-ціннісний компонент самосвідомості грунтується на 

особливостях соціального досвіду, соціальної ситуації розвитку. Цей 

компонент взаємопов'язаний з когнітивним компонентом, який є причиною 

тих чи інших почуттів і оцінок, складаючись тим самим у самоставлення. 

Характер самовідносин пов'язаний з особливостями соціального досвіду 

особистості впродовж життя. Самоставлення є досить стійкою особистісною 

диспозицією і визначає характер соціальної самоідентифікації. 

2. Регуляторний компонент самосвідомості об'єднує такі якості 

самосвідомості, як саморегуляція і самоконтроль, які, у свою чергу, 

допомагають особистості більш глибоко оцінити, пізнати власні успіхи й 

помилки, переживання, ставлення до себе та інших Цей компонент 

самосвідомості загалом спрямований на підтвердження її когнітивних і 

афективних структур. 

3. Когнітивний компонент самосвідомості відображає основні 

характеристики самосприйняття на основі самопізнання, це рольові, 

атрибутивні чи статусні характеристики. Деякі з них є більш важливими і 

більш тісно пов'язані з поведінкою, ніж інші, ряд характеристик є 

позитивними або ж негативними, вони стосуються актуального досвіду або, 

навпаки, пов'язані з минулим досвідом. 

4. Дієво-вольовий компонент виступає як внутрішніі дії особистості 

щодо  себе або як готовність до таких дій. Цей компонент відображає 

імпульсивність, емоційність, непередбачуваність. Самосвідомість тут 

проявляється в дії. 

Результатом самосвідомості особистості є формування «Я-концепції», 

яка забезпечує внутрішню узгодженість і відносну стійкість дій та поведінки 

людини. На основі «Я-концепції» особистість будує свою взаємодію з 

навколишнім світом, іншими людьми, аналізує своє минуле, визначає 

сьогодення й майбутнє [67]. 
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Представників гуманістичної психології можна частково віднести до 

інтерперсональних теоретиків, які вбачають механізми розвитку особистості 

в міжперсональних стосунках [137]. 

Згідно з концепцією К. Роджерса, у людині виділяються дві складові: 

«Реальне-Я» та «Ідеальне-Я», і одна складова, яка не належить людині, але 

значно на неї впливає, – це соціальне оточення. «Реальне-Я» – система 

уявлень про себе, свої почуття, думки, прагнення та ін. «Ідеальне-Я» – те, 

чим людина хотіла б бути, її досвід та глибинні переживання. Соціальне 

оточення – це усе те, що нав'язується людині з боку: норми, цінності, 

погляди, способи поведінки та ін. Невідповідність, яка виникає між 

«Реальним-Я» та «Ідеальним-Я», породжує почуття тривоги, неадаптивні 

форми поведінки, різні психологічні проблеми, які призводять до 

спотворення досвіду або заперечення його [165]. 

З точки зору К.-Г. Юнга, особистість є поєднанням цілого ряду 

інстанцій: Его – реальне «Я» людини; «Персона» – те, якою людина бажає 

здаватися перед іншими людьми; «Тінь» – область несвідомого, куди 

витісняються усі ті особистісні якості, які неприємні людині, які викликають 

у неї тривогу і які зрештою вона не бажає вважати своїми; «колективне 

несвідоме», основу якого складають так звані архетипи, або прототипи, що 

проявляються в міфах, легендах, оповідях у багатьох народів, наприклад, 

архетип Матері, архетип Героя, архетип Предка та ін. [207]. 

У вивченні й розумінні «Я-образу» особистості такі психологи, як: 

К. Абульханова-Славська, О. Бодальов, Л. Виготський, Ю. Гіппенрейтер, 

І. Кон, В. Мерлін, А. Налчаджян, О. Орлов, І. Чеснокова та ін. акцентують 

увагу на різних аспектах. 

К. Абульханова-Славська вказує, що традиційно «Я – концепція», або 

ядро самосвідомості особистості, складається з трьох ставлень – до себе, до 

інших і очікування (або атрибуції) ставлення інших до мене. Іншими 

словами, у структуру «Я – концепції» включаються відносини між 

особистістю та іншими людьми, «Я – концепція» охоплює специфіку 
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відносин «Я-інший». З іншого боку, визначити самовідношення в будь-яких 

термінах досить складно. Часто для особистісної ідентичності 

використовується «низька – висока» самооцінка, «Я – репрезентоване», «Я – 

реальне», але конкретна характеристика дуже різноманітна. «Я» може бути 

слабким – сильним, добрим – злим, що приймається – що відкидається, 

красивим – потворним. Група також може бути оцінена не тільки позитивно, 

а й негативно, суспільство, до якого людина належить, може бути для неї і 

поганим, і добрим [3]. 

У дослідженнях І. Кона «образ Я» розуміється як установча система 

особистості щодо життєвих цінностей [83]. 

Ю. Гіппенрейтер визначає самосвідомість як образ себе й ставлення до 

себе. З них виводяться головні функції самосвідомості – пізнання себе, 

удосконалення себе, пошук сенсу життя. При цьому зовсім виразно 

стверджується, що пошук сенсу життя є одна з найважливіших функцій 

самосвідомості [153]. 

О. Бодальов розглядає «образ Я» у системі цінностей людини, що 

утворюють його «Я» і мають в кожному випадку своє окреме значення [38]. 

В. Балін пропонує тричленну структуру індивідуальної свідомості. При 

цьому два її компоненти – «почуття Я» і «світосвідомість» – є схожими. 

Самосвідомість – це більш складна форма індивідуальної свідомості, вона 

формується на базі двох перших і в даному разі є їх поєднаною, інваріантною 

частиною «почуття Я». Самість, відчуття самобуття, які іноді визначаються 

як самосвідомість у вузькому сенсі слова, полягають в усвідомленні факту 

свого існування. Воно розділяє світ на дві категорії «Я» і «не - Я», дозволяє 

бачити навколишнє середовище незалежно від факту свого існування, дає 

критерій для ієрархізації предметів і явищ довкілля, задає її мірність і 

масштаб, дає початок координат для її відображення. «Почуття Я» дозволяє 

відокремити себе від середовища та протиставити себе йому. Наявність 

«почуття Я» означає, що суб’єкт вже відділив свої реакції від самого себе й 

зміг подивитися на себе ніби збоку [24]. 
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Л. Виготський, вивчаючи проблему структури самосвідомості, 

зупиняється на шести напрямах, які характеризують її структуру: 

накопичення знань про себе, зростання їх зв’язності та обґрунтованості; 

поглиблення знань про себе, психологізація (поступове входження в образ 

уявлень про власний внутрішній світ); інтеграція (усвідомлення себе єдиним 

цілим); усвідомлення власної індивідуальності; розвиток внутрішніх 

моральних критеріїв в оцінці себе, своєї особистості, які запозичуються з 

об’єктивної культури, розвиток індивідуальних особливостей процесів 

самосвідомості [58]. 

І. Чеснокова розглядає «Я» як динамічне утворення психіки, яке 

розгортається в часі від одиничних ситуативних образів до узагальненого 

«образу Я» і поняття «Я». І. Чеснокова розуміє самосвідомість як єдність 

трьох сторін: пізнавальної (самопізнання), емоційно-ціннісної 

(самоставлення) і дієво-вольової (саморегуляція). Підкреслюється 

процесуальність самосвідомості, незведення її до кінцевого результату. Тут 

мається на увазі процес накопичення знань про себе, який не призводить до 

кінцевого, абсолютного знання, але робить знання все більш адекватним 

[200]. 

Самосвідомість, згідно з І. Чесноковою, є процес, сутність якого 

полягає в сприйнятті особистістю чисельних образів самої себе в різних 

ситуаціях і в поєднанні цих образів в єдине цілісне утворення – уявлення, а 

потім і поняття свого власного «Я». У результаті цього процесу формується 

узагальнений «образ Я» [200]. 

Структура самосвідомості, таким чином, розуміється як єдність 

пізнання себе (як відображення своїх більш-менш постійних рис і уявлень 

про свою сутність і суспільну цінність), самооцінки (яка теж відображає 

рівень знання особистістю себе і ставлення до себе) і саморегуляції. 

О. Орлов досліджує структуру «Я-концепції» з позицій особистісної 

ідентифікації. Структура особистості, запропонована О. Орловим, 

характеризує і її самосвідомість, визначає сутність зовнішнього й 
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внутрішнього «Я». У дослідженнях О. Орлова самосвідомість визначається 

особливостями самоототожнення і самоприйняття. В процесі персоналізації 

особистість самоототожнюється з «персоною», а також приймаються не 

тільки персональні, а й тіньові сторони особистості, виникає криза 

самоототожнення. Особистість усвідомлює дві різні психологічні інстанції: 

особистість не є сутність, сутність не є особистість. О. Орлов ототожнює 

персоніфіковану особистість з «персоною», з «повноцінно функціонуючою 

особистістю» [138]. 

Згідно з В. Століним, структури самосвідомості можуть мотивувати, 

тобто спонукати до певної діяльності. Ці мотивуючі функції самосвідомості 

можуть мати різне походження. Вони можуть міститися в уявленнях про 

«ідеальне-Я» та бути пов'язаними з моральними категоріями сумління, боргу, 

відповідальності. Вони можуть бути відображенням розузгодження «Я 

дійсного» та «Я майбутнього». Мотивуючий ефект має і почуття власної 

гідності та самоповаги, що вимагає своєї підтримки за допомогою тих або 

інших реальних дій [182]. 

В. Аверін виділяє таку структуру самосвідомості: «Я-реальне», тобто 

сукупність уявлень про себе в сьогоденні, «Я-ідеальне», тобто бажані якості 

особистості, «Я-минуле», тобто сукупність уявлень про своє минуле «Я», «Я-

майбутнє», тобто сукупність уявлень про себе в майбутньому. 

З точки зору В. Агапова, провідна функція самосвідомості – це 

саморегуляція поведінки особистості. Саме сукупність уявлень про себе і 

оцінка цих уявлень представляє психологічну основу поведінки особистості. 

Людина у своїй поведінці може собі дозволити рівно стільки, наскільки вона 

знає себе. Ця формула значною мірою обумовлює самодостатність 

особистості, міру її упевненості в собі, незалежності від інших, свободу в 

поведінці і усвідомлення обмежень цієї свободи [5]. 

Виходячи з вище розглянутих теорій, самосвідомость особистості 

взаємопов'язана із сприйняттям свого «Я». Центральною ланкою в структурі 

самосвідомості виступає «Я» як суб'єкт, що відіграє роль активного 
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діяльного початку під впливом різних причин (мотивів). Цю функцію «Я» 

виконує, використовуючи самопізнання, яке тісно переплітається з емоційно-

ціннісним відношенням. Результатом самопізнання є прояснення образу «Я», 

а іноді і конструювання нового образу «Я», до якого прагне особистість. Цей 

образ «Я» виникає не відразу, спочатку виявляються окремі аспекти «Я», 

риси особистості, особливості поведінки, тобто формуються уявлення про 

себе. Структури самосвідомості і відповідні процеси можуть брати участь у 

цілеутворенні, в підборі цілей, які служать досягненню мотиву, які 

узгоджуються з «Я-образом» у цілому, з уявленнями про свої можливості, 

права, обов'язки та борг. 

З точки зору С.Л. Рубінштейна, образ свого «Я» включається в усі нові 

зв'язки і в силу цього виступає у все нових якостях, які фіксуються в нових 

поняттях. Так поступово виникає узагальнений образ свого «Я», який є 

складною сукупністю багатьох одиничних конкретних образів «Я», що 

склалися в ході самосприйняття, самоспостереження та самоаналізу. Цей 

узагальнений образ свого «Я», виникаючи з окремих ситуативних образів, 

містить загальні, характерні риси і уявлення про свою суть і виражається в 

понятті про себе, або «Я-концепції». На відміну від ситуативних образів «Я-

концепція» створює у людини відчуття своєї самототожності. «Я-концепція», 

яка сформувалася в процесі самопізнання, не є щось раз і назавжди дане, 

застигле, їй властивий постійний внутрішній рух. Її зрілість, адекватність 

перевіряється і коригується практикою. «Я-концепція» значною мірою 

впливає на усю будову психіки, світосприйняття в цілому, обумовлює 

основну лінію поведінки людини. 

У структурі «Я-концепції» С.Л. Рубінштейн виділяє три складові. 

Когнітивна складова, або образ «Я», включає уявлення індивіда про самого 

себе. Існує безліч «образів-Я», які змінюють один одного. Виділяються 

передусім «Я-реальне», тобто уявлення індивіда про себе в сьогоденні, у 

даний час та «Я-ідеальне» – уявлення про те, яким би хотів  бути індивід у 

цих конкретних умовах. «Я-ідеальне» виступає як необхідний орієнтир 
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самовиховання особистості. Іноді в «Я-концепції» виділяють «Я-

фантастичне» – те, яким суб'єкт побажав би стати, якби це виявилося 

можливим. 

Поведінкова складова включає потенційні поведінкові реакції або 

конкретні дії, які можуть бути викликані знаннями про себе та ставленням до 

себе.  

Оцінна складова, або самооцінка, включає афективну оцінку уявлення 

про себе [171]. 

Основними механізмами формування «Я-концепції» (власне 

самосвідомості особистості) є феномени суб'єктивного уподібнення й 

диференціації.  

В. Столін виділяє такі феномени: 

 прийняття точки зору іншого на себе (пряме або опосередковане 

засвоєння іншої точки зору);  

 пряме та непряме навіювання дитині трансльованих йому оцінок, норм, 

стандартів, способів поведінки з боку батьків як способи засвоєння дитиною; 

 трансляція дитині з боку батьків конкретних оцінок, стандартів, яка 

формує у дитини рівень очікувань та рівень домагань; 

 система контролю за дитиною; 

 система міжкомпліментарних стосунків (система транзакцій за 

Е. Берном); 

 сімейна ідентичність, тобто залучення дитини до реальних 

взаємовідносин в сім'ї; 

 механізм ідентифікації – встановлення тотожності невідомого суб'єкта 

відомому на підставі збігу ознак [182]. 

Особливості самосвідомості особистості багато в чому визначають 

потенціал її особистісного зростання, а також можливості її професійного 

становлення. 
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Зростання особистості відбувається під час самоусвідомлення, 

саморозвитку, самовдосконалення та самоактуалізації свого внутрішнього 

світу, свого «Я» через сприйняття зовнішнього світу. 

Самосвідомість М. Кордуелл визначає як суб’єктивний стан, 

перебуваючи в якому особистість усвідомлює що-небудь. Термін має різні 

значення – від усвідомлення стимулів в фізичному світі, до усвідомлення 

свого внутрішнього «Я» і його впливу на нашу поведінку [86]. 

Серед українських учених, які досліджували самосвідомість, можна 

відзначити роботи М. Боришевського, Ж. Мельник, П. Чамати та ін. 

З точки зору П. Чамати, одного з перших українських вчених, який 

досліджував самосвідомість, її необхідно розглядати як інтегративний 

процес, що послідовно розгортається у часі, виступаючи в єдності форм 

відображення «Я», що усвідомлюються людиною. Він визначив єдність 

свідомості та самосвідомості особистості. Самосвідомість автор визначив як 

усвідомлення особистістю самої себе та власного ставлення до оточуючого 

світу та людей [197]. 

Як зазначає М. Боришевський, самосвідомість містить самооцінку, 

рівень домагань, соціальні очікування та «Я-образ». «Я-образ» як узагальнені 

уявлення людини про власне «Я» є результатом самопізнання й апробації 

власних домагань, самооцінок і соціальних очікувань [46]. 

Згідно з Ж. Мельник самооцінка є стрижневою складовою 

самосвідомості, що виявляється в позиції індивіда щодо власних якостей, 

крізь призму його системи цінностей, зумовлюючи позитивне чи негативне 

самоставлення [116]. 

В. Столін пропонує виділити 4 рівні в структурі самосвідомості:  

1) безпосередньо-чуттєвий рівень – самовідчуття, самопереживания 

психосоматичних процесів в організмі й власних бажань, переживань, станів 

психіки, у результаті досягається найпростіша самоідентифікація 

особистості, усвідомлення близьких і віддалених цілей, мотивів свого «Я» 

(«Я як діючий суб'єкт»); 
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2) цілісно-подібний, особистісний рівень – усвідомлення себе в межах 

певної діяльності, виявляється як самопереживання, самоактуалізація, 

негативна та позитивна ідентифікація й підтримка автоідентичності свого 

«Я», усвідомлення своїх реальних і бажаних якостей («Реальне Я» та 

«Ідеальне Я»); 

3) рефлексивний, інтелектуально-аналітичний рівень – усвідомлення 

особистістю змісту власних розумових процесів особистості, у результаті 

чого можливо самоспостереження, самоосмислення, самоаналіз, 

саморефлексія, пізнавальні, когнітивні уявлення про себе («Я як 

спостережуваний об'єкт»); 

4) цілеспрямовано-діяльний рівень – своєрідний синтез трьох 

розглянутих рівнів, у результаті виконуються регулятивно-поведінкові та 

мотиваційні функції через численні форми самоконтролю, самоорганізації, 

саморегламентації, самовиховання, самовдосконалення, самооцінки, 

самокритики, самопізнання, самовираження, емоційне, чуттєве уявлення про 

себе [182]. 

Розглянемо підходи до поняття «структура самосвідомості».  

Самосвідомість особистості, на думку І. Чеснокової, представляє собою 

комплекс утворень, до якого входять: самопізнання, самоставлення, 

саморегулювання [191]. 

З точки зору О. Спіркіна, самопізнання – складний багаторівневий 

процес, індивідуалізований та розгорнутий у часі. Умовно можна виділити 

дві стадії: пізнання своїх особливостей через пізнання особливостей іншого, 

звіряння і диференціацію; на другій стадії підключається самоаналіз. 

Виділяють стадії формування самопізнання, зв'язуючи кожну з цих 

стадій з новою можливістю для суб'єкта відокремлення себе від інших 

предметів, людей; з можливістю стати більш самостійним і впливати на 

навколишній світ (у дитини це пов'язано з першими маніпуляціями з 

предметами, після – з ходьбою, потім – з появою мовлення). На початкових 

етапах також особливо важливі механізми інтеріоризації знань про себе 



24 

 

інших. Так, дитина засвоює й використовує в самопізнанні цінності, 

параметри оцінок і самооцінок, норми; образ самого себе; ставлення до себе 

та оцінку себе батьками; чужу самооцінку (батьківську); способи регуляції 

поведінки; рівень очікувань та домагань [181]. 

Згідно з В. Мараловою, «самопізнання – це процес пізнання себе, своїх 

потенційних та актуальних властивостей, особистісних, інтелектуальних 

особливостей, рис вдачі, своїх стосунків з іншими людьми та ін.» [112].  

О. Муравйова розглядає самопізнання як засіб оволодіння власним 

досвідом, глибинними переживаннями, засіб бути самим собою. Для цього 

необхідно усвідомити, як особистість сприймає себе, як її сприймають інші, 

виявити причини, спонукаючі спотворювати свій досвід, діяти заради 

схвалення з боку оточення. У результаті самопізнання людина набуває 

здатності до особистісного зростання, самовдосконалення та 

самоактуалізації, при яких тільки й можлива повнота життя, відчуття радості 

життя, усвідомлення сенсу життя [126]. 

Ю. Орлов розглядає самопізнання як динамічний та безкінечний 

процес, оскільки, по-перше, відбувається постійний розвиток самих 

пізнавальних здібностей, по-друге, змінюється й сам об'єкт пізнання – 

особистість, по-третє, усяке знання про себе самого вже фактом свого 

отримання змінює суб'єкта: дізнавшись щось про себе, людина стає іншою. 

Самопізнання йде паралельно з постійною перевіркою на адекватність та 

корекцією знання про себе. Об'єктом усвідомлення стає те, що вимагає 

особливої регуляції поведінки людини, її дій з урахуванням реальності. Тому 

можна стверджувати, що свідомість завжди є усвідомлення дії та її обставин 

[139]. 

У класичному психоаналізі важливою складовою самопізнання є 

усвідомлення витісненого в несвідоме. На думку З. Фрейда, витісненню 

підлягає все, що неприйнятно для свідомості, передусім сексуальні та 

агресивні тенденції [193]. 
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А. Адлер сенс самопізнання бачить у пізнанні людиною своєї 

справжньої життєвої мети, яка нерідко прихована від особистості 

неправдивими цілями, спонукаючими її до переваги над іншими, до влади та 

ін. [7]. 

У психосинтезі, засновником якого є італійський психолог 

Р. Ассаджіолі, основна ідея самопізнання зводиться до досягнення 

внутрішньої гармонії, єднання з вищим «Я». Для цього людина повинна 

усвідомити, з якими рисами своєї особистості (тобто субособами) вона себе 

ототожнює, внаслідок чого вони беруть «владу» над нею в цілому, 

визначаючи тим самим її дисгармонійність [23]. 

Особливе значення проблемі самопізнання надається в гуманістичній 

психології. Тут самопізнання розглядається як необхідна умова саморозвитку 

особистості, її самоактуалізації, тобто здібності стати тим, ким вона здатна 

стати, а не тим, ким їй нав'язують стати інші особистості та соціальне 

оточення. 

У процесі самопізнання необхідно виділити сфери та галузі власної 

особистості, які ми бажаємо пізнати й досліджувати.  

Одним з перших у психології сфери самопізнання виділив У. Джеймс.  

Як пізнавані елементи у свідомості людини він виділяє фізичну, соціальну та 

духовну особистість. 

Фізична особистість – це тілесна організація людини і все те, що 

належить людині або складає її оточення (у сучасній психології ці положення 

є предметом суперечки вчених): сім'ю, домівку, стан здоров’я.  

Соціальна особистість – це визнання в людині особистості з боку інших 

людей. У. Джеймс відзначає, що в людини стільки соціальних особистостей, 

скільки індивідів визнають в неї особистість і мають про неї уявлення.  

Духовна особистість – це повне об'єднання окремих станів свідомості, 

конкретно узятих духовних здібностей та властивостей. 

Усі ці три типи особистостей ієрархічно організовані. Вищий рівень 

займає духовна особистість, проміжний – соціальна особистість, нижчий – 
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фізична. Самопізнання, згідно з У. Джеймсом, може здійснюватися на рівнях 

фізичної, соціальної та духовної особистості [63]. 

З самопізнанням тісно пов'язана здатність до рефлексії, тобто здатність 

усвідомлювати не лише «що я мислю, відчуваю, згадую», але й «що це саме я 

мислю, відчуваю і згадую». «Я» умовно розділяється на «Я-діяльне» та «Я-

рефлексивне». 

У психологічній літературі самоставленню традиційно приписуються 

дві прямо протилежні функції: функція адекватного вираження сенсу «Я» і 

«Его»-захисна функція, яка спрямована на підтримку самоповаги й 

стабільного образу «Я», навіть ціною спотворення сприйняття себе та інших; 

функція породження нових смислів «Я», отримання адекватної інформації 

про себе й одночасно з цим – захисна функція або функція консервації, 

підтримки стабільності «образу Я», що оберігає суб’єкта від неприємних 

переживань з приводу можливого зниження загального рівня суб’єктності. 

Якщо багато дослідників вкладають у поняття «самоставлення» досить 

схожий зміст, то виходить, що психічна природа самоставлення ініціює два 

протилежні процеси: переосмислення «Я» і його консервацію. При цьому 

переважання захисної функції самоставлення вказує на зниження 

регулятивної здатності особистості [83].  

Таким чином, як зміни самоставлення, так і втечу в захисні форми його 

консервації супроводжують одні й ті ж стани особистості, пов’язані з її 

негативними або конфліктними переживаннями, що сигналізують про 

загрозу цілісності «Я», самототожності. Незадоволеність собою може 

активізувати прагнення особистості до самовдосконалення, але в той же час 

може сприяти формуванню емоційних бар’єрів, які можуть блокувати 

сприйняття зовнішніх впливів, привести до спотворення та ігнорування 

досвіду. Почуття провини, з одного боку, вимагає зміни в собі тих якостей 

(боязкість, ледачість, безпорадність), які є перешкодою самореалізації, що є 

першим кроком до самозміни, з іншого – виступає підставою захисного 

приписування зовнішнього локусу причин неефективності «Я». 
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Ставлення людини до себе визначається як установче утворення 

представниками школи Д. Узнадзе. У даній традиції концептуальна модель 

самоставлення як соціальної установки найбільш детально розроблена 

Н. Сарджвеладзе.   Дослідник вперше ввів поняття «самоставлення» в 

науковий обіг як спеціальне поняття, класифікуючи його як підклас 

соціальної установки. Самоставлення визначається як ставлення суб’єкта 

потреби до ситуації її задоволення, яке спрямовано на самого себе [173]. На 

думку Н. Сарджвеладзе, ставлення до себе поряд із соціальним статусом і 

установкою особистості до зовнішнього світу становить зміст системи 

«особистість – соціальний світ» і є однією зі структурних одиниць 

диспозиційного ядра особистості. Під диспозицією автор розуміє «нахил до 

певної взаємодії особистості із соціумом і самою собою, як деяка готовність 

або фіксована установка суб’єкта життєдіяльності» [173]. 

В. Мясищев категорію «самоставлення» розглядає як єдність 

змістовних і динамічних аспектів особистості, як міру усвідомлення та якість 

емоційно-ціннісного прийняття себе як ініціативного й відповідального 

початку соціальної активності [129]. 

О. Колишко розглядає самоставлення особистості як складне 

когнітивно-афективне утворення, зрілість якого визначається якістю 

взаємозв’язку ітаступенем узгодженості його складових. Структура 

самоставлення складається з двох компонентів: раціонального ставлення до 

себе як суб’єкта соціальної активності («образ – Я» або категоріальне «Я») і 

емоційно-ціннісного ставлення до себе – переживання й оцінки власної 

значимості як суб’єкта соціальної активності, які утворюють рефлексивне 

«Я». Ставлення особистості до себе як афективна складова самосвідомості 

найчастіше виникає внаслідок того, що його когнітивна складова не 

сприймається людиною байдуже.  

Найбільш поширеним поняттям, за допомогою якого описується 

емоційний компонент самосвідомості, є термін «емоційно-ціннісне 

самоставлення». У результаті взаємодії зазначених компонентів з потребово-
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мотиваційною сферою особистості ставлення до себе включається в процес 

діяльнісної та особистісної саморегуляції, стимулює розвиток пізнавальної та 

особистісної суб’єктності людини. Складність будови самоставлення витікає 

з багатоплановості та глибини життєвих ставлень особистості.  

В основі формування підсистем самоставлення лежать різні 

психологічні механізми. Їх модальності організовані в єдину систему на 

підставі різних принципів. Інтегрованість компонентів самоставлення в 

єдину систему є індикатором її сформованості та зрілості. Монолітність 

самоставлення виступає початковою умовою його підвищеної крихкості. 

Злитість компонентів самоставлення між собою призводить до того, що 

навіть при незначній зміні одного з них спостерігається деформація системи 

в цілому. Злиття модальностей між собою найчастіше характерне для 

ставлення особистості до себе, яке виражає негативний або конфліктний сенс 

«Я». Аморфність взаємозв'язку компонентів характерна для нерозвиненого та 

негативного самоставлення, збалансованість та впорядкованість – для 

позитивного розвиненого самоставлення [82]. 

З точки зору В. Століна, структура самоставлення не зводиться до 

усвідомленого або неусвідомленого переживання симпатії і поваги до себе. 

Ця структура розкривається в діалозі з виділеними «Я-співрозмовниками», 

один з яких є схожим, подібним до суб'єкта, а інший – відрізняється від 

нього, є об'єктивно іншим. Форма самоприйняття, яка відповідає найбільш 

розвиненій особистості, припускає ставлення до себе з симпатією і повагою, 

таке ж ставлення до іншого (відмінного) і очікування взаємної симпатії та 

поваги від нього [182]. 

С. Пантилєєв вважає, що сутнісною характеристикою взаємозв'язку 

компонентів самоставлення є їх «диференційованість». 

Диференційованість компонентів самоставлення можна позначити як 

характер зв'язку між негативними та позитивними, оцінними й емоційними 

модальностями самоставлення. В основі високої диференційованості 

компонентів самоставлення лежить здатність особистості розрізняти 
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феноменологічно розділені, різні за своїм змістом і механізмом формування 

оцінно-емоційні і позитивно-негативні переживання особистісного сенсу 

«Я». Ця характеристика взаємозв'язку компонентів самоставлення є 

індикатором структурного забезпечення функціонування механізмів захисту 

ставлення до себе, які забезпечують його стійкість, незалежність та 

автономність від зовнішніх дій [142].  

На думку С. Пантилєєва, самоставлення є особистісне утворення, тому 

його будова та зміст може бути розкрита лише в контексті реальних 

життєвих відносин суб'єкта, соціальних ситуацій його розвитку та 

діяльностей, за якими стоять мотиви, пов'язані з самореалізацією суб'єкта як 

особистості. Самоставлення особистості С. Пантилєєв розглядає як 

«емоційно-оцінну систему», як узагальнене одномірне утворення, яке 

відбиває більш-менш стійку ступінь позитивних або негативних ставлень 

індивіда до самого себе.  

Виділення самоставлення як самостійного об'єкта психологічного 

аналізу найчастіше здійснюється шляхом розмежування в єдиному процесі 

самосвідомості двох аспектів: процесу отримання знань про себе (і самих цих 

знань) та процесу самоставлення. 

Незважаючи на зазначену термінологічну аморфність, існують 

порівняно невеликі відмінності в спробах теоретичного осмислення 

феномену самоставлення. Переважна кількість досліджень виходить з 

уявлень про самоставлення як аттитюдів або його емоційної компоненти. 

Система самоставлення є узагальненням приватних самооцінок; відповідно 

до цього глобальна самооцінка може бути зрозуміла як проста сума 

приватних самооцінок.  

 Відповідно до цих уявлень, будову самоставлення можна представити 

таким чином. Існують два рівні самоставлення – рівень приватних 

самооцінок і рівень узагальненої самооцінки, причому, основним принципом 

організації цих рівнів в єдину систему є інтеграція приватних самооцінок з 
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урахуванням їх суб'єктивної значущості. Структура самоставлення фактично 

зводиться до структури, яка складається з «Я-концепції».  

Виділяють три основні розуміння термінів самоставлення або 

самопочуття, кожне з яких відображає різні теоретичні підходи та має своє 

власне значення: любов до себе; самоприйняття; почуття компетентності. Ці 

поняття розрізняються залежно від того, якою мірою в них виражені 

елементи емоційної «прив'язаності» на протилежність «оцінці» (які 

розглядаються тут як різні процеси).  

У розумінні самоставлення в термінах компетентності акцент робиться 

на оцінюванні, тобто порівнянні об'єкта або події з деякими еталонами, 

основною характеристикою є переживання успіху або невдачі, при цьому 

основою переживання є почуття впевненості в собі або своїх силах. 

Автор припускає, що глобальна самооцінка не просто відбиває деяке 

узагальнене почуття «за» або «проти» власного «Я» індивіда, а сама має 

складну будову, визначену різними факторами й процесами. При цьому різні 

аспекти (або характеристики) загального самоставлення, можливо, можуть 

виражатися в почуттях і переживаннях різних модальностей та мати різний 

психологічний зміст.  

Таким чином, якщо традиційно самоставлення розглядається як атитюд 

на себе (або його емоційна компонента), які визначаються когнітивною 

операцією порівняння себе та своїх якостей з деякою нормою, зразком, 

еталоном, то в контексті концепції сенсу «Я» самоставлення не є ані 

наслідком знання про себе, ані реакцією на певні аспекти образу «Я».  

С. Пантилєєв зазначає, що емоційні ставлення до себе й іншого в 

загальному ґрунтуються на одному й тому ж змісті почуттів та переживань, 

вплив соціального контексту має поширюватися і на самоставлення. Автор 

розуміє самоставлення не в термінах двокомпонентної теорії емоцій, а у 

зв'язку з сенсом «Я» суб'єкта. У складі самоставлення автор виділяє дві 

підсистеми – систему самооцінок і систему емоційно-ціннісного ставлення 

до себе. В  якості явищ самоусвідомлення зміст цих двох систем лежить в 
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одній феноменологічній площині, однак, мови їх вираження 

(представленості) індивіду різні. У разі оцінки самоставлення є  самоповага, 

почуттям компетентності або почуттям ефективності. Як емоція 

самоставлення постає  симпатією, почуттям власної гідності, цінності, 

самоприйняття. Оцінний компонент самоставлення заснований на оцінці 

власної ефективності в досягненні мети. На відміну від самоставлення на 

основі самооцінки самоставлення на основі симпатії менше залежить від 

успіхів або невдач.  

Вираження сенсу «Я» суб'єкт здійснює специфічною мовою, у якій, 

окрім власне самооцінюючих суджень і супроводжуючих їх емоційних 

реакцій, важливе місце займає емоційне самоставлення, яке виражається 

мовою емоційних міжособистісних відносин. За феноменологічними 

відмінностями між двома способами вираження сенсу «Я» стоїть більш 

глибоке і змістовне розрізнення двох підсистем самоставлення від 

самооцінної до емоційно-ціннісної, які перебувають у стосунках взаємного 

перетворення та різним чином пов'язані зі змістом «Я» суб'єкта. Ієрархія цих 

мотивів і певна соціальна позиція суб'єкта обумовлюють врешті-решт  ту 

конкретну узагальнену форму, в якій сенс «Я» виявляється індивіду. При 

цьому будова кожної з двох систем самоставлення також виявляється 

ієрархічною. У їх основі лежать різні принципи організації компонентів 

самовідношення в цілісну узагальнену систему. Самооцінна структура цих 

компонентів будується, по-перше, за ступенем виразності їх усвідомлення, 

по-друге, за ступенем їх важливості, суб'єктивної значущості, по-третє, за 

ступенем послідовності й логічної узгодженості їх один з одним. Однак, 

компоненти емоційно-оціночної системи одночасно входять і в іншу 

ієрархію, яка визначається не їх суб'єктивною значущістю, а тим 

особистісним змістом, який набувають ці компоненти  щодо 

сенсоутворювальних мотивів [143]. 

Отже, виходячи з теорії самоставлення С. Пантилєєва, ми 

погоджуємося зі змістом структури самоставлення, яка має дві підсистеми - 
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самооцінну та емоційно-ціннісну, але можемо зауважити, що самоставлення 

базується на цих підиситемах. 

І. Чеснокова вважає, що ставлення особистості до себе впливає на 

прояв соціальної активності особистості, обумовлює її адекватність і 

диференційованість. Воно виступає мотивом саморегуляції поведінки і 

актуалізується на всіх етапах здійснення поведінкового акту, починаючи з 

його мотивуючих компонентів і закінчуючи власною оцінкою досягнутого 

ефекту поведінки, бере участь у механізмах регуляції поведінки від рівня 

конкретної ситуації діяльності до рівня тривалої реалізації ідейних задумів 

[200]. 

Поняття «саморегуляції» останнім часом усе частіше використовується 

при дослідженні різноманітних психічних феноменів та стає суттєвим 

компонентом реалізації системного підходу до аналізу психіки особистості. 

Класики психології Б. Ананьєв [14], Л. Виготський [58], О. Леонтьєв 

[102], С. Л. Рубінштейн [169] та ін. виявили та описали особливості та 

природу регуляції та саморегуляції поведінки особистості, що стало 

результатом теоретичного обґрунтування та практичного застосування 

принципу єдності свідомості й діяльності. 

З точки зору І. Чеснокової важливою складовою самосвідомості є 

саморегуляція, яка є функцією управління особистістю власною поведінкою 

[200].  

Психологічна природа саморегуляції активно вивчалась і вивчається 

українськими вченими. Питання активності людини як суб’єкта власної 

діяльності та поведінки висвітлені в працях українських дослідників: І. Беха 

[34], М. Боришевського [44], Л. Дикої [64], Л. Долинська [66], Г. Костюка 

[90], С. Максименка [110], О. Ніколаєнка [66], Н. Пов’якель [151], В. Татенка 

[184], Т. Титаренко [186], О. Чебикіна [199] та ін. 

Питання проблеми норм як регуляторів діяльності та поведінки 

висвітлені в працях Г. Балла. Г. Балл розглядає регуляторні механізми 

поведінки людини з точки зору становлення та усвідомлення особистісних 
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норм, у результаті яких поступово виробляється самостійність не тільки в 

організації своєї поведінки в конкретних ситуаціях, але й у ставленні до змісту 

норм, з якими доводиться стикатися суб'єкту [26]. 

Саморегуляція в широкому розумінні притаманна всім живим системам 

і обумовлює їх доцільне функціонування на різних рівнях організації й 

складності. У вужчому розумінні саморегуляція є одним з рівнів активності 

живих систем, що відбиває специфіку психічних засобів відображення й 

моделювання дійсності, у тому числі й у мисленні особистості.  

З точки зору Н. Пов’якель під саморегуляцією найчастіше розуміють 

уміння людини розкривати власні можливості, підпорядковувати своїм цілям 

психічні та фізичні функції організму. Саморегуляція виступає як система 

дій, яка, базуючись на самооцінці, є засобом самовиховання, саморозвитку, 

самоактуалізації й самореалізації особистості [151]. 

Вибір того або іншого способу саморегуляції для забезпечення 

успішності діяльності часто носить спонтанний, нецілеспрямований і не 

завжди обґрунтований характер. Як вказує Л. Дика, у психологічній науці 

чітко не сформовані основні поняття теорії саморегуляції, рівні й компоненти 

її психологічної системи [64]. 

Зокрема, дослідження М. Боришевського [44] присвячені аналізу 

закономірностей розвитку саморегуляції. 

У психології розглянута концепція індивідуального стилю 

саморегуляції (В. Моросанова) [123], концептуальні положення про 

психологічні характеристики самосвідомості особистості на різних вікових 

етапах онтогенезу (М. Боришевський [44], Л. Виготський [58], І. Кон [83], 

В. Столін [182] та ін.), механізми та закономірності психічної, емоційно-

вольової, мотиваційної, моральної саморегуляції (М. Боришевський [44], 

В. Моросанова [123] та ін.). 

Значний внесок у вирішення проблем саморегуляції зробили вчені, які 

досліджували окремі прояви цього феномена в різних видах діяльності. Сучасні 

етапи розвитку наукової думки про психологічний рівень регуляції діяльності 
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людини характеризуються значною кількістю праць. У цих дослідженнях 

регулятивні процеси вивчаються в конкретному виді або етапі сенсомоторної 

діяльності. 

З точки зору Є. Iльїна [75], М. Ярушкiна [210] є необхідним 

розрізнення саморегуляції, самоуправлiння та самоконтролю. Вони 

погоджуються з положенням щодо того, що самоуправлiння включає 

саморегуляцію як один з необхідних, але недостатніх механізмів 

самоорганізації поведінки.  

М. Ярушкін вважає, що механізм саморегуляції має три фази (цикли 

саморегуляції), вони активізуються за умови порушення нормативного 

перебігу поведінки особистості. На першій фазі реєструється особиста 

поведінка (самоспостереження). На другій фазі особистістю здійснюється 

зіставлення між отриманими повідомленнями від першої фази та 

сформованим образом (самооцінка). На третій фазі особистість аналізує 

отримані дані та залишається на досягнутому, якщо результат досягає 

заданого стандарту, чи повторює всі три фази, якщо стандарт не досягнутий 

[210]. 

За К. Абульхановою-Славською, самоорганізація і саморегуляція 

поведінки та діяльності особистості нерозривно пов'язані в процесі 

життєдіяльності. При цьому важливим чинником у процесі самоорганізації 

особистості є автономія «Я-концепції» від конкретної ситуації. Джерелом 

самоконтролю виступає взаємодія особистості й світу, у кожний момент часу 

представлена у вигляді взаємодії особистості з життєвою ситуацією. 

Підкреслимо, що представлена схема самоконтролю особистості має 

циклічний характер, що дозволяє констатувати потенційну нескінченність 

розвитку особистості, механізмом якого виступає самоконтроль. Рушійною 

силою цього механізму є потреба в свідомому існуванні - як реалізації 

відносин, даних в образі ідеалу (особистої моралі) у процесі відповідального 

цілеутворення та досягнення мети [4]. 
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З вищеописаного випливає, що самосвідомість особистості представляє 

собою комплекс утворень, до якого входять: самопізнання, самоставлення, 

саморегулювання. Самопізнання – складний багаторівневий процес, 

індивідуалізований та розгорнутий у часі. Самоставлення є мірою 

усвідомлення особистістю оточуючої дійсності і якість емоційно-ціннісного 

прийняття себе як ініціативного та відповідального початку соціальної 

активності. Саморегуляція є механізмом самоорганізації поведінки 

особистості. 

Оскільки самосвідомість пов’язана із самопізнанням особистості, 

розглянемо основні підходи до його вивчення в психології. 

Структура самопізнання включає в себе такі поняття, як: 

«самоспостереження», «рефлексія», «самоаналіз», «самооцінка». Усі дані 

поняття тісно пов'язані між собою, та в різних авторів немає єдиного, чіткого 

їїх визначення. 

У психологічному словнику самоспостереження (метод 

самоспостереження) – це стратегія отримання емпіричних психологічних 

даних при спостереженні людини за самою собою; спостереження за 

внутрішнім планом власного психічного життя, яке дозволяє фіксувати її 

прояви – переживання, думки, почуття та ін. Самоспостереження виникає в 

ході спілкування з іншими, засвоєння соціального досвіду й засобів його 

осмислення, відіграє важливу роль у формуванні апарату самосвідомості й 

самоконтролю особистості. Елементи цього методу лежать в основі будь-

якого наукового дослідження. Самоспостереження буває малоусвідомленим 

та цілеспрямованим. Як попутне малоусвідомлене самоспостереження 

здійснюється постійно й тотожне функціонуванню нашої свідомості [160].  

Такі самоспостереження означають факти свідомості, про які суб'єкт 

знає внаслідок  їх властивості бути йому безпосередньо відкритими. 

Усвідомлювати щось – означає безпосередньо знати це. При 

самоспостереженні замість рефлексії виступає ефект прямого знання. 
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Результатом самоспостереження іноді є самозвіт – опис самого себе у 

відносній цілісності психічних та особистісних проявів. Самозвіту бувають 

властиві систематичні помилки, найважливіша з яких у тому, що значна 

частина досліджуваних схильна представляти себе в якомога вигіднішому 

світлі [145]. 

У ході нецілеспрямованого самоспостереження здійснюється процес 

накопичення фактів, деякі з них внаслідок  значущості або повторюваності 

стають об'єктом нашої свідомості, тобто виявляються, фіксуються, 

піддаються аналізу. 

Цілеспрямоване самоспостереження існує  тоді, коли ми ставимо мету 

виявити й зафіксувати в собі прояв тієї або іншої якості, властивості 

особистості, поведінкової характеристики. Для цього нерідко людина 

навмисно ставить себе у відповідні ситуації або навіть сама створює їх, 

проводячи над собою своєрідний експеримент [145]. 

Таким чином, самоспостереження допомагає особистості краще пізнати 

себе, проаналізувати свої вчинки та звички. Під час самоспостереження 

особистість усвідомлює раніше неусвідомлювані мотиви своїх вчинків та 

власної поведінки, що дає змогу в майбутньому корегувати свою поведінку. 

До механізмів самоусвідомлення належать: 

 ідентифікація як ототожнення себе з деякою істотою за зовнішніми і 

внутрішніми ознаками, зіставлення себе з певним, прийнятим  людиною 

ідеалом «Я», винесення деякої самооцінки; 

 атрибуція – невід'ємна властивість, істотна ознака самосвідомості, яка 

розкривається в феномені проекції світу на себе, розсуді внутрішнього 

самостійного процесу свідомості; 

 рефлексія – роздум, самоспостереження, аналіз власних думок і 

переживань. 

Важливо зазначити, що рефлексія є не просто усвідомлення того, що є 

в людині, а завжди одночасно переробка самої людини, спроба виходу за 

межі того рівня розвитку особистості, який був досягнутий [191]. 
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Самоспостереження й рефлексія особистості нерозривно пов’язані з 

самоаналізом. За В. Лейбіним, самоаналіз – вивчення людиною самої себе, 

прагнення пізнати свій внутрішній світ, спроба проникнути в глибини своєї 

власної психіки [101]. 

Особистісна рефлексія передбачає самоаналіз, дослідження людиною 

свого внутрішнього світу й поведінки у зв’язку з переживаннями інших 

людей, учасників соціальної взаємодії. У результаті такого дослідницького 

процесу людина постає перед собою в новому світлі, оскільки співвіднесення 

своїх почуттів і переживань з почуттями та  переживаннями іншої людини, 

аналіз і розуміння своєї поведінки дозволяє їй побачити конфліктну ситуацію 

й себе ніби збоку, сприяє більш адекватній оцінці власної поведінки [173]. 

Самоаналіз був одним з джерел виникнення психоаналізу.У середині 

90-х років ХIХ століття З. Фрейд приділив значну увагу самоаналізу. 

З. Фрейд вважав, що самоаналіз, що включає інтерпретацію власних 

сновидінь, може виявитися корисним і необхідним для людини з нормальною 

психікою [193]. 

На відміну від З. Фрейда, який вважав, що справжній самоаналіз 

неможливий, деякі психоаналітики дотримувалися іншої думки. К. Хорні 

вважала, що ні з теоретичної,  ні з практичної точок зору немає ніяких 

достатніх причин, які роблять самоаналіз неможливим. Пацієнти можуть 

здійснювати самоаналіз під час тривалих перерв лікування, пов'язаних з 

канікулами, відрядженнями та іншими обставинами життя. Вони можуть 

продовжувати його і в разі передчасного завершення психоаналітичного 

лікування [193]. 

Як і З. Фрейд [193], К. Хорні [195] усвідомлювала труднощі 

самоаналізу, пов'язані, зокрема, з емоційними чинниками, які роблять 

людину сліпою щодо  несвідомих сил. Вона не виключала можливості того, 

що самоаналіз здатний посилити нездорову схильність до «самокопання». 

Більше того, К. Хорні визнавала негативні моменти самоаналізу, якщо його 

розуміти як самоціль,  тоді він підміняється самозвинуваченнями й 
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роздумами про кінець життя. Але в той же час вона підкреслювала, що 

самоаналіз може бути плідним, якщо він допомагає людині розкрити свої 

творчі дарування і сили, стати краще в моральному відношенні та духовно 

багатшою. К. Хорні висунула ідею конструктивного самоаналізу, який слід 

здійснювати як епізодично, так і систематично [195]. 

При самоаналізі слід дотримуватися таких правил. По-перше, людина 

повинна прагнути виразити те, що вона дійсно відчуває, а не те, що 

зобов'язана відчувати в силу власних стандартів або існуючих традицій. По-

друге, необхідно надавати своїм почуттям свободу. Головне в самоаналізі – 

це внутрішнє значення, тобто усвідомлення всієї інтенсивності почуття. 

У цілому  К. Хорні виходила з того, що самоаналіз може дати людині 

можливість повнішої самореалізації, розкриття її внутрішнього потенціалу. 

Проте, попри те, що багато людей можуть з користю аналізувати себе, процес 

самоаналізу ніколи не можна вважати завершеним, оскільки не можна 

вважати завершеним процес розвитку людини в якийсь момент її життя, – 

людина постійно змінюється під впливом різних обставин. Що стосується 

специфічних умов, при яких людина може аналізувати себе, то про них 

можна сказати  таке: якщо людина піддавалася деякому аналітичному 

лікуванню і якщо умови сприятливі, то вона може, з точки зору К. Хорні, 

продовжити роботу самостійно з надією на досягнення значних результатів 

[195]. 

Таким чином, самоаналіз допомагає особистості пізнати свій 

внутрішній світ, проникнути в глибини своєї власної психіки. 

У результаті самоаналізу в особистості складається уявлення про себе 

та власну самооцінку своїх якостей.  

Розглянемо поняття «самооцінка» особистості.  

У психологічному словнику  «самооцінка» визначається як цінність, 

значущість, якою індивід наділяє себе в цілому й  окремі сторони своєї 

особистості, діяльності та поведінки. Основу самооцінки складає система 

особистісних сенсів індивіда, прийнята ним система цінностей [149]. 
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Це  поняття вивчали такі  зарубіжні вчені: Б. Ананьєв [15], Р. Бернс 

[33], У. Джеймс [63], І. Кон [83]  та ін.  та вітчизняні дослідники: О. Колишко 

[82], О. Конопкін [85] та ін. 

З точки зору Б. Ананьєва, самооцінка – складне утворення психіки. 

Вона виникає на основі узагальнювальної роботи процесів самосвідомості, 

яка проходить різні етапи і знаходиться на різних рівнях розвитку в ході 

становлення самої особистості. Самооцінка постійно змінюється, 

удосконалюється. Процес становлення самооцінки не може бути кінцевим, 

оскільки сама особистість постійно розвивається, а отже, змінюється і її 

уявлення про себе й ставлення до себе. Джерелом оцінних уявлень індивіда 

про себе є його соціокультурне оточення, у тому числі соціальні реакції на 

якісь прояви його особистості, а також результати самоспостереження [15].  

На думку Р. Бернса, для розуміння самооцінки є три істотні  моменти: 

1) важливу роль в її формуванні грає зіставлення образу реального «Я» з 

образом ідеального «Я»: чим менше розриву між реальним уявленням 

людини про себе і його «ідеальним-Я», тим вище самооцінка особистості; 2) 

важливий чинник для формування самооцінки пов'язаний з тим, як, на думку 

людини, її оцінюють інші; 3) на формування самооцінки істотний вплив 

роблять реальні досягнення особистості в найрізноманітніших видах 

діяльності: чим значніше успіхи в тому або іншому вигляді діяльності, тим 

вище її самооцінка [33]. 

О. Конопкін зауважує, що самооцінка виконує регуляторну та захисну 

функції, впливаючи на поведінку, діяльність та розвиток особистості, її 

взаємовідносини з іншими людьми. Основна функція самооцінки в 

психічному житті особистості полягає в тому, що вона виступає необхідною 

внутрішньою умовою регуляції поведінки й діяльності. Вища форма 

саморегулювання на основі самооцінки полягає у своєрідному творчому 

ставленні до власної особистості – у прагненні змінити, поліпшити себе і в 

реалізації цього прагнення. Захисна функція самооцінки, забезпечуючи 
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відносну стабільність і автономність особистості, може вести до спотворення 

досвіду. 

 

 

1.2. Особливості процесу самоусвідомлення та його роль в 

психологічному зростанні особистості 

 

Більшість дослідників у галузі філософії, психології, педагогіки 

вважають, що самосвідомість та самоусвідомлення властиві тільки людині. 

Поняття самосвідомість розглядається різними авторами як «знання людини 

про саму себе» (О. Спіркін) [181], «усвідомлення людиною самої себе» 

(І. Чеснокова) [200]. 

Розглянемо відмінності між поняттями «самосвідомость» та 

«самоусвідомлення» з точки зору різноманітних підходів. 

З нашої точки зору самоусвідомлення особистості пов'язано з її 

свідомістю. Свідомість людини спочатку включено в практику її життя. Усі 

дії людини свідомі, свідомість, яка розуміється як ставлення людини до світу, 

представляє собою один з його рівнів – рівень самосвідомості. Нечітке 

розрізнення у філософії та психології призводить до підміни поняття 

«свідомості» поняттям «самосвідомість». Свідомість можна розглядати як 

функцію соціальних систем. Свій зміст свідомість черпає з соціального 

буття, точніше, соціальне буття представлене, «викарбуване» у свідомості 

людини. Людська свідомість є усвідомлення людиною життєвої реальності, 

соціальних реально-практичних відносин. У такому випадку замість 

однорідної площини свідомості виявляються її глибинні шари. Свідомість 

виявляється багатовимірною, об'ємною, вона виявляється причинно-

обумовленою на різних одночасно існуючих рівнях, на рівні механіки 

соціального, механіки несвідомого, механіки знакових систем культури та ін. 

Свідомість уявляється складеною з нашарувань генетично різнорідних, у 

різний час виниклих і за різними законами рухомих структур.  
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Усвідомлення людиною самої себе не може здійснитися без 

усвідомлення середовища, у якому вона живе. Формування самосвідомості, 

зазначає Є. Шорохова, здійснюється в процесі виділення людиною себе із 

зовнішнього світу. Уже найпростіша форма самосвідомості, що включає 

усвідомлення «схеми свого тіла», має зовнішньою стороною об'єктивне 

просторове  ставлення людини як фізичної істоти до предметів 

навколишнього світу. Специфіка самоусвідомлення проявляється там, де 

існує відмінний від свідомості предмет і спосіб відображення. 

Самосвідомість відображає активний діяльний суб'єкт, який виступає як 

певна цілісність. Суб'єкт є внутрішньо суперечлива єдність різноманітних 

ставлень  до світу і себе. Перш за все, це єдність духовних і матеріальних 

стосунків, які реалізуються в різних формах діяльності. Єдність визначає 

головну інтеграційну лінію самосвідомості, найважливішу ознаку її 

предметної сутності. Цей підхід здавна прагнув обґрунтувати єдність 

ідеальних і матеріальних початків у людині [9]. 

Структуру самосвідомості з філософської точки зору розглядали 

Г. Гегель, І. Кант. В історії філософії поняття «самосвідомості» неодноразово 

пов'язували з такими ознаками, як інтегративність і свобода, а свобода 

розумілася як усвідомлена необхідність. За І. Кантом, об'єктом 

самоусвідомлення є мислення людини. Це суттєва властивість, завдяки якій 

взагалі можлива розумна діяльність, можливе наукове пізнання й 

застосування його результатів. Я пізнаю об'єкт не тому, що я просто мислю, 

пише І. Кант, а тільки тому, що визначаю дане споглядання щодо єдності 

свідомості, у якому перебуває всяке мислення. «Я» є тільки усвідомлення 

мого мислення, чисто логічна якісна єдність самосвідомості і мислення 

взагалі [191].  

Самосвідомість визначається І. Кантом як «синтетична єдність 

аперцепції». Уводячи в науковий обіг це визначення, філософ розуміє його як 

єдність усвідомлених сприйнять суб'єкта, здійснене через співвідношення 

цих сприймань до факту «Я мислю». Єдність самосвідомості є 
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трансцендентальним, воно не тільки не дано різноманітним досвідом 

суб'єкта, але випереджає цей досвід, виступає загальною й необхідною її 

умовою [191]. 

Кантівська «чиста» самосвідомість як внутрішній закон тотожності «Я 

= Я» виражає зв'язок окремих елементів духовної культури індивіда. 

«Чиста» самосвідомість має формальний характер. Трансцендентальна 

єдність самосвідомості є формальна єдність, яка означає тільки зв'язок 

логічних функцій, що не дають мисленню знання ні про який предмет, у тому 

числі й про той, що пізнається. 

Для Г. Гегеля самосвідомість – аспект або момент діяльності, у ході 

якої індивідуальне зливається із загальним, так що з'являється «Я», яке є 

«Ми», і «Ми», яке є «Я». Г. Гегель виділяє три головні ступені розвитку 

самосвідомості, відповідні ступеням зрілості суб'єкта та характеру його 

взаємодії зі світом. 

Перша сходинка, «одинична самосвідомість», є лише усвідомлення 

власного існування, своєї тотожності й відмінності від інших об'єктів. Таке 

усвідомлення себе як певної самостійної одиниці необхідно, але у вузькому 

значенні, воно обертається визнанням своєї недостатності й нікчемності в 

порівнянні з безмежністю навколишнього світу, наслідком чого є відчуття 

розладу зі світом і прагнення до самореалізації. Цей ступінь розвитку 

самосвідомості Г. Гегель називає «бажаючою самосвідомістю». 

Друга сходинка «визнає самосвідомість», передбачає виникнення 

міжособистісних відносин: людина усвідомлює себе існуючою для іншого. 

Стикаючись з іншою людиною, особистість знаходить у цій іншій людині 

притаманні їй самій риси, завдяки чому власне «Я» набуває для неї новизни і 

привертає увагу. Свідомість своєї одиничності переростає, таким чином, у 

свідомість своєї особливості. Фундаментальним психічним процесом 

виявляється взаємне визнання. Процес цей не зводиться, до мирного 

психічному контакту, Г. Гегель вважає його принципово конфліктним, 
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пов'язуючи  з відносинами панування й підпорядкування. Психологічно це 

передусім свідомість відмінностей. 

Третя сходинка, «загальна самосвідомість», означає, що взаємодіють 

«самості», завдяки засвоєнню загальних принципів сім'ї, батьківщини, 

держави, так само, як і всіх чеснот – любові, дружби, хоробрості, честі, 

слави, усвідомлюють не тільки свої відмінності, але й свою глибоку 

спільність і навіть тотожність. Ця спільність становить «субстанцію 

моральності» і робить індивідуальне «Я» моментом, частиною об'єктивного 

духу [191]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що розвиток самосвідомості 

постає закономірним стадіальним процесом, етапи якого відповідають як 

фазам індивідуального життєвого шляху людини, так і етапам всесвітньої 

історії. Г. Гегель підкреслює, що індивід відкриває своє «Я» не шляхом 

інтроспекції, а через інших, у процесі спілкування та діяльності, переходячи 

від приватного до загального. 

З точки зору Л. Первина та О. Джона, свідомість представляє собою 

багатомірне утворення й має певну структуру. Структура свідомості 

визначається насамперед тим, що вона є процесом пізнання дійсності й 

результат цього процесу – знання. Як пізнавальна діяльність свідомість 

починається з чуттєвого відображення, в образах якого людині 

безпосередньо є світ речей, їх властивостей і відносин, і піднімається до 

рівня теоретичного мислення. Рух від чуттєвого рівня свідомості до 

теоретичного мислення здійснюється  немов по нескінченній спіралі: кожне 

видалення абстрактної думки від відчуттів, сприймань і уявлень 

супроводжується постійним поверненням до них [145]. 

Структура свідомості не зводиться виключно до раціонального 

мислення. У цьому плані особливе місце займають праці М. Бахтіна, який 

шукав можливості пізнати чуже «Я» за допомогою невербальних методів і 

проголосив принцип «автономії» особистості щодо   зовнішнього світу, 

Л. Виготського; який створив культурно-історичну теорію розвитку психіки і 
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свідомості людини [58], В. Зінченка, який головним елементом формування 

свідомості людини вважав процес виховання [71]. 

Серед зарубіжних психологів слід відзначити роботи Д. Брунера, 

Р. Вудвортса, Д. Вулдріджа, А. Перре-Клермон, З. Фрейда, К.-Г. Юнга. 

Роботи цих учених дозволили виявити структуру свідомості (З. Фрейд, К.-

Г. Юнг), розглянути психологічні аспекти процесу пізнання (Д. Брунер, 

Р. Вудвортс). Роботи, які присвячені педагогічним аспектам формування 

свідомості в процесі самоусвідомлення людини, це праці відомих педагогів 

П. Каптерева, Я. Коменського, В. Сухомлинського, К. Ушинського.  

Аналіз структури самоусвідомлення особистості спочатку базувався на 

даних класичної психології, у руслі досліджень якої були виділені такі   

складові свідомості: інтелект, емоції, воля, увага та пам'ять. Свідомість 

людини не зводиться до інтелектуального (уявного) відображенню світу й 

емоційного переживання відбитого. Функціонування свідомості полягає 

також у регулюванні діяльності людини, спрямованої на активне 

перетворення дійсності. Складові свідомості знаходяться в тісному 

взаємозв'язку, функціонуючи, створюють характерну спрямованість свідомої 

діяльності особистості. 

О. Андронова дає таке  визначення самосвідомості. Самосвідомість – 

складний процес опосередкованого пізнання себе, розгорнутий у часі, 

пов'язаний з рухом від одиничних ситуативних образів через інтеграцію 

подібних численних образів у цілісне утворення – у поняття свого «Я» як 

суб'єкта, відмінного від інших суб'єктів. 

Самосвідомість є результатом усвідомлення об'єктивних стосунків 

людини зі світом. Будучи усвідомленими, встановлені людиною зв'язки 

вплітаються в контекст особистості, зумовлюючи суб'єктивне ставлення до 

основних сфер життя людини: професійної, шлюбно-сімейної та дозвільної 

[18]. 

За О. Леонтьєвим, самосвідомість – це усвідомлення суб'єктом себе в 

системі суспільних відносин [102]. 
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Одночасно слід сказати про те, що С.Л. Рубінштейном і О. Леонтьєвим 

було підкреслено, що самосвідомість є собою  неусвідомлення своєї 

свідомості. Усвідомлення своєї свідомості – це знання індивіда про свої 

знання, про речі, предмети, явища – співвіднесення сторін, елементів 

навколишнього світу. Але самосвідомість також включає в себе пізнання, 

судження про свої знання, тобто рефлексивне мислення. «Я» – цілісне 

утворення, яке включає в себе усвідомлення не тільки свого предметного «Я» 

і його активного початку, а й укладеного в цьому конкретному, приватному 

«Я» загального «Я» [171]. 

В. Мерлін визначає самосвідомість як складну психологічну структуру, 

яка включає в себе такі основні компоненти: 

 усвідомлення своєї тотожності; 

 усвідомлення свого власного «Я» як активного, діяльного початку; 

 усвідомлення своїх психічних властивостей і якостей; 

 систему соціально-моральних самооцінок [115]. 

О. Спіркін дає таке визначення самосвідомості. Самосвідомість – це 

усвідомлення й оцінка людиною своїх дій і їх результатів, думок, почуттів, 

морального вигляду, інтересів, ідеалів і мотивів поведінки, цілісна оцінка 

самої себе та свого місця в житті. Завдяки самосвідомості людина 

усвідомлює себе як індивідуальну реальність, окрему від природи та інших 

людей. Вона стає істотою не тільки для інших, але й для себе. 

Самосвідомість є вінцем розвитку вищих психічних функцій, вона 

дозволяє людині не тільки відображати зовнішній світ, але, виділивши себе в 

цьому світі, пізнавати свій внутрішній світ, переживати його й певним чином 

ставитися до себе. Усвідомлення себе як певного стійкого об'єкта передбачає 

внутрішню цілісність, сталість особистості, яка незалежно від мінливих 

ситуацій здатна залишатися сама собою. 

О. Спіркін у самосвідомість включає усвідомлення парціальних 

характеристик, на основі яких особистість набуває можливості цілісної 



46 

 

оцінки самої себе і свого місця в житті. Самосвідомість є суттєвим моментом 

свідомості в цілому. Самосвідомість має рівневу будову: 

 на рівні організму – активність суб'єкта визначена системою «організм 

– середовище», самосвідомість має рухомий характер і викликається 

потребами у фізичному благополуччі організму, формується самопочуття 

суб'єкта. Самопочуття є біологічний аналог самоставлення, яке відображає 

ступінь задоволеності потреб організму в благополуччі, цілісності, 

функціональному стані; 

 на рівні соціального індивіда активність підпорядкована потребі 

людини до спільності, у визнанні її цією спільністю. Ця активність 

регулюється соціальними нормами, правилами, звичаями, які засвоюються 

індивідом. Життєва важливість для суб'єкта бути прийнятим іншими людьми 

відображається в самоставленні, яке є перенесення всередину ставлення 

інших, прийняття іншими або відкиданні ними; 

 на рівні особистості активність суб'єкта викликається, насамперед, 

потребою в самореалізації – у праці, спорті, любові та ін.  Реалізується 

потреба за допомогою орієнтації на свої власні здібності, можливості, мотиви 

та ін. Основою  само ставлення  є потреба в  самоактуалізації; власне «Я», 

власні риси і якості  оцінюються  щодо  мотивів, яке виражає потреба в  

самореалізації [181]. 

Людська свідомість є усвідомленням людиною життєвої реальності, 

соціальних реально-практичних відносин. У такому випадку замість 

однорідної площини свідомості виявляються її глибинні шари. Свідомість 

виявляється багатовимірною, об'ємною, вона виявляється причинно-

обумовленою на різних одночасно існуючих рівнях, на рівні механіки 

соціального, несвідомого, знакових систем культури та ін. Свідомість 

уявляється складеною з нашарувань генетично різнорідних, у різний час 

виниклих і за різними законами рухомих структур.  
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Самоусвідомлення є актом свідомості, предметом якого є сама її 

діяльність. В основі усвідомлення знаходиться узагальнення власних 

психічних процесів, що зумовлює оволодіння ними. 

Найбільш загальна характеристика усвідомлення психічних процесів 

(психічних образів) ґрунтується на таких засадах: 

 людина може усвідомити те, що сприймає, те, що вона згадує, про що 

мислить, до чого уважна, яку емоцію переживає; 

 людина може усвідомити, що це саме вона сприймає, згадує, мислить, 

відчуває. 

Однак усвідомлення психічних процесів не означає ні те, що людина 

завжди усвідомлює зміст свого сприйняття, мислення, уваги, ні те, що вона 

усвідомлює себе в цьому процесі. 

У всіх випадках у свідомості людина ніби виходить за межі самої себе, 

займає позицію над ситуацією (спостерігача, експерта, діяча, радника, 

аналітика тощо) [85]. 

Характерними структурними компонентами усвідомлення є: 

1) одержання знань про навколишній світ, природу, суспільство. У 

процесі суспільно-історичного розвитку в людини виникла потреба в 

знаннях, яка є головною її рушійною силою, мотивом пізнавальної 

діяльності; 

2) виокремлення людиною себе в предметному світі як суб'єкта 

пізнання, розрізнення суб'єкта – «Я» та об'єкта – «не Я», протиставлення себе 

як особистості об'єктивному світу. Характерним є самопізнання, що стало 

підґрунтям для самосвідомості, тобто усвідомлення власних фізичних і 

морально-психологічних якостей; 

3) прагнення до цілеспрямованості планування власної діяльності та 

поведінки, передбачення її результатів. Цей бік свідомості виявляється в 

самоконтролі та коригуванні власних дій, перебудові змісту їх стратегії і 

тактики, якщо цього вимагають обставини; 
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4) ставлення до об'єктивної дійсності, до інших людей, до самого себе 

[85]. 

Уявлення про себе – це психічна система, за допомогою якої ми 

організуємо своє життя. Джерело розвитку уявлень про себе – сприйняття 

людиною реакції на неї значимих інших. Індивід сприймає себе 

опосередковано – посередництвом окремих точок зору інших людей з 

близького йому соціального оточення чи за допомогою узагальненої точки 

зору своєї соціальної групи як цілого. Уявлення про себе утворюють «образ 

Я», що містить наші судження про себе в минулому й теперішньому, а також 

припущення про те, якими ми можемо стати в майбутньому. 

Важливим є виділення та усвідомлення особистістю своїх внутрішніх 

індивідуальних властивостей, у результаті чого людина здатна сформувати 

стійку та адекватну ідентичність. Достатній рівень розвитку самосвідомості 

дозволяє на основі самопізнання та самоспостереження сформувати «образ 

Я», виділити критерії його оцінки [115]. 

З точки зору В. Ягупова, самосвідомість – це усвідомлення себе як 

особистості та свого місця й життєвих орієнтирів у суспільній діяльності. 

Самосвідомість є вищим рівнем розвитку свідомості. Самосвідомість 

складається з трьох взаємопов'язаних процесів: самопізнання, 

самоактуалізації та саморегуляції, які мають діяти узгоджено. Провідною 

серед них є вольова сфера, що регулює поведінку та діяльність особистості. 

Воля активізує діяльність особистості згідно з її настановами, мотивами 

поведінки, професійними завданнями [210]. 

Усвідомлення людиною самої себе не може здійснитися без 

усвідомлення середовища, у якому вона живе. Формування самосвідомості, 

зазначає Є. Шорохова, здійснюється в процесі виділення людиною себе із 

зовнішнього світу. Уже найпростіша форма самосвідомості, що включає 

усвідомлення «схеми свого тіла», має зовнішньою стороною об'єктивне 

просторове ставлення  людини як фізичної істоти до предметів 

навколишнього світу. Специфіка самоусвідомлення проявляється там, де 
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існує відмінний від свідомості предмет і спосіб відображення. 

Самосвідомість відображає активного діяльного суб'єкта, який виступає як 

певна цілісність. Суб'єкт є внутрішньо суперечлива єдність різноманітних 

ставлень  до світу і себе. Перш за все це єдність духовних і матеріальних 

відносин, які реалізуються в різних формах діяльності. Єдність визначає 

головну інтеграційну лінію самосвідомості, найважливішу ознаку її 

предметної сутності. Цей підхід здавна прагнув обґрунтувати єдність 

ідеальних і матеріальних початків у людині [200]. 

З філософської точки зору В. Шинкарука, свідомість   це і є зв’язок 

часів в актах нашої життєдіяльності. Життя «у свідомості» охоплює все 

життя як єдине ціле і в свідомості «минуле не залишається «позаду», а «йде» 

з нами, «майбутнє не приховане», воно «вбачається», проектується, 

переживається. У своїй свідомості людина здатна відрізняти себе від своєї 

життєдіяльності та робити останню предметом своєї волі. Відбувається 

«удвоєння людського життя на життя в свідомості, у своєму духовному світі і 

життя в реальних звершеннях, життя, яким воно виступає в кожний даний 

момент теперішнього, бо тільки теперішнє – реальний час нашої предметної 

діяльності, нашої життєдіяльності [203].  

В. Шинкарук підтримує екзистанційний підхід до поняття 

«самосвідомості». «Екзистенція – це ми (я, ти, ми) у своєму бутті й небутті в 

минулому, бутті й небутті в теперішньому та бутті й небутті в майбутньому, 

у всіх буттях разом і в кожному зокрема, у трансценденціях у вічне, 

позачасове» [202].  

Таким чином, згідно з В. Шинкаруком, екзистенція проявляється у 

здатності, яка розширює горизонт людської самосвідомості, виводить 

людину на розуміння відмінності між власним реальним існуванням, яке 

існує лише «тепер» і «ось тут», й усвідомленням своєї «присутності в світі», 

яке простягається і в минуле, і в майбутнє. 

Отже, питання про структуру самоусвідомлення особистістю своєї 

свідомості в науці є відкритим, оскільки сучасні психологічні дослідження 
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пропонують своє бачення проблеми, виділяючи в структурі свідомості інші 

структурні елементи. Наприклад, у межах психоаналітичного підходу 

(З. Фрейд) у структурі психічної сфери людини виділяється три рівні: 

інституційно-вольовий – «Зверх-Я» (традиції, ідеали, ціннісні уявлення, 

домінуючі в культурі, соціальні імперативи та заборони), раціонально-

дискурсивний – «Я» (свідомість), чуттєво-емоційний – «Воно» (сукупність 

інстинктів, комплексів та ін.). У межах психоаналітичного підходу 

стверджується, що свідоме не тотожне психіці, бо психічне включає в себе і 

підсвідоме (несвідоме, неусвідомлене). До свідомого відносять такі психічні 

явища, які проходять через мислення (розум) – наприклад, почуття, емоції, 

воля [193]. 

З вище викладеного можна зробити висновки, що значення 

самоусвідомлення для функціонування особистості, на наш погляд, полягає в   

такому: 

1) самоусвідомлення сприяє досягненню внутрішньої узгодженості 

особистості, тотожності самій собі в минулому, сьогоденні та майбутньому; 

2) визначає характер і особливості інтерпретації набутого досвіду; 

3) служить джерелом очікувань щодо себе і своєї поведінки. 

Усвідомлення себе як деякого стійкого об'єкта передбачає внутрішню 

цілісність, сталість особистості, яка незалежно від мінливих ситуацій здатна 

залишатися сама собою [182]. 

О. Селезньова вважає, що самоусвідомлення включає ряд таких 

взаємопов'язаних компонентів, як: когнітивний, емоційно-ціннісний і 

регуляторний. 

Основу когнітивного компонента становлять інтелектуальні операції: 

порівняння себе з іншими людьми, зіставлення своїх якостей з внутрішніми 

еталонами чи результатами діяльності інших; оцінка ступеня неузгодженості 

цих двох величин.  

Емоційно-ціннісна  сторона  самоусвідомлення є свого  роду поєднання 

загального емоційного ставлення до себе (самоставлення)  і самооцінки.  
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Регуляторна сторона забезпечує узгоджену єдність інших структурних 

складових, і тим самим дає можливість реалізовувати уявлення про себе в 

діяльності та спілкуванні, керувати своєю поведінкою, контролювати себе, 

відповідати за той чи інший вибір, а також забезпечує можливість 

саморозвитку [175]. 

З точки зору В. Мухіної, структурними одиницями самоусвідомлення є 

ціннісні орієнтації, які формуються на різних етапах онтогенезу й 

наповнюють структурні ланки самопізнання. Структура самоусвідомлення 

включає в себе орієнтацію на:  

 визнання своєї внутрішньої психічної сутності й зовнішніх фізичних 

даних;  

 соціальне визнання;  

 фізичні, психічні та соціальні ознаки певної статі;  

 значущі цінності в минулому, сьогоденні й майбутньому;  

 основі права в суспільстві;  

 борг перед людьми [127]. 

О. Спіркін розглядає поняття «самосвідомість» на різних рівнях: 

 перший називають самопочуттям – елементарне усвідомлення свого 

тіла і його вписаність у світ навколишніх речей (це рівень сприйняття); 

 наступний рівень самосвідомості пов'язаний з усвідомленням себе як 

частини людського співтовариства, культури, соціальної групи; 

 найвищий рівень самосвідомості – свідомість «Я» як зовсім особливого 

утворення, схожого на «Я» інших людей і разом з тим у чомусь унікального й 

неповторного, що несе відповідальність за кожен свій учинок [181]. 

Л. Столяренко зазначає розвиток самоусвідомлення як складову 

багаторівневого процесу: 

 безпосередньо-чуттєвий (рівень найпростішого самопізнання, що 

забезпечує самовідчуття процесів в організмі, психічних станів); 
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 особистісний (рівень переживань про себе як особистість, якій 

притаманні сильні і слабкі сторони); 

 інтелектуально-аналітичний (рівень усвідомлення змісту власних 

розумових процесів через самоспостереження й самоаналіз); 

 цілеспрямовано-діяльнісний (симбіоз попередніх рівнів з виходом на 

мотивовану поведінку через самооцінку, самоконтроль, самокритику, 

самовираження) [183]. 

За Ф. Михайловим, у процесі розвитку самосвідомості особистості 

відбувається самоусвідомлення, самопізнання, яке проявляється в 

самоспостереженні своїх станів, переживань, думок, в аналізі мотивів 

вчинків та ін. Самоспостереження може відбуватися як по ходу здійснення 

діяльності або спілкування з іншими, так і після цього, при відновленні в 

пам'яті минулих подій. Самопізнання є основою розвитку постійного 

самоконтролю та саморегуляції людини. Самоконтроль проявляється в 

усвідомленні та оцінці суб'єктом власних дій, психічних станів, у регуляції їх 

протікання на основі вимог і норм діяльності, поведінки, спілкування.  

Самоконтроль є особливим психологічним механізмом людини як 

суб'єкта діяльності, пізнання і спілкування. Самопізнання виступає також  як 

основа для реалізації оцінного ставлення до самого себе або самооцінки. При 

самоусвідомленні ставлення інших до особистості (оцінок результатів 

діяльності, вчинків, рис характеру, рівня розвитку здібностей, якостей 

особистості). Різниця самопізнання та самооцінки може бути представлена як 

розбіжність когнітивно-пізнавального й оцінно-ціннісного компонентів 

самосвідомості. Самопізнання може включати в себе самооцінку, але воно 

може бути й чисто констатуючим, позаоцінним.  

У психологічних дослідженнях «образу Я» виділяють декілька 

автономних, формальних характеристик, які підлягають вимірюванню. 

Результати таких вимірювань і становлять комплексну оцінку рівня розвитку 

самоусвідомлення в різних людей або в однієї і тієї ж людини на різних 

етапах її життєвого шляху. 
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З психологічної точки зору це означає, що суб'єкт не просто 

«стикається» з об'єктивним світом, не просто «адаптується» до нього в 

процесі життєдіяльності, а виявляється його істотним моментом. Практично 

діючи, суб'єкт «втягує» в себе об'єктивну реальність і наділяє її смислами та 

цінностями своєї життєдіяльності, перетворюючи її тим самим у зміст своєї 

суб'єктивності. Тому свідомість, у першу чергу,  включає в себе зміст 

глибоко реалістичного, життєвого, соціального досвіду людини [121]. 

Таким чином, можна виділити як мінімум три чітко помітниі, але в той 

же час нерозривно пов'язані між собою сенси «Я».  

По-перше, це розуміння «Я» як усвідомлення індивідом своєї 

ідентичності, як принцип суб'єктивності в її чистому вигляді. Це механізм 

розрізнення себе й протиставлення себе іншому, виражений у суб'єкт-

об'єктної опозиції, це досвід даний індивіду безпосередньо. Тобто це 

безпосередньо дана рефлексивно усвідомлена тотожність індивіда. У цьому 

сенсі людина може розрізнити в собі точку відліку, центр дій, думок та ін., 

який при цьому не збігається з її конкретним наповненням, тобто існує центр 

– «Я» і те, що групується навколо нього: факти свідомості, фізичні дії, 

комунікативні зв'язки або те, що індивід позначає як «моє». 

По-друге, «Я» – це цілісність психічного життя індивіда, сфера досвіду, 

емпірії, це самоідентифікація в кожній дії або ж це те саме конкретне 

наповнення, «моє». У цьому сенсі «Я» розглядається як психологічне, 

феноменальне, як субстрат для безлічі фізіологічних, психологічних, 

інтерсуб'єктивних, соціальних переживань, які зв'язуються в часі й належать 

 до єдиної особистості. 

По-третє, «Я» як центр практичного життя суб'єкта, як управління 

тілом. У цьому сенсі «Я» приймає рішення, контролює їх втілення в життя та 

несе відповідальність за своє буття у світі. 

Згідно з С.Л. Рубінштейном, розвиток особистості пов'язується з 

формуванням її самосвідомості, при чому визнається вродженість не 

самосвідомості, а лише передумов до її розвитку. І справжнє джерело й 
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рушійні сили розвитку самосвідомості, як зазначає С.Л. Рубінштейн, слід 

шукати не у вроджених передумовах, а в зростаючій реальній самостійності 

індивіда, у процесі розвитку його особистості. 

Поняття «самоусвідомлення» особистості тісно пов’язане з поняттям 

«самосвідомість». Самоусвідомлення особистості виникає в ході розвитку 

самосвідомості особистості, у міру того як вона стає самостійним суб'єктом.  

За С.Л. Рубінштейном, процес становлення і розвитку самостійності 

індивіда як реального суб'єкта діяльності складається з ряду етапів. Він 

приділяє велику увагу тому факту, що не існує «Я» поза відносин до «Ти» і 

не існує самосвідомості поза усвідомлення іншої людини як самостійного 

суб'єкта. Спочатку не існує єдність особистості як свідомого суб'єкта, що 

володіє самосвідомістю. 

Відрізняючи ряд зовнішніх вчинків людини, які формують її 

самостійність, від механізмів самообслуговування до початку трудової 

діяльності, що робить його матеріально незалежним, С.Л. Рубінштейн каже, 

що самостійність суб'єкта ніяк не вичерпується здатністю виконувати ті чи 

інші завдання. Вона включає більш істотну здатність самостійно, свідомо 

ставити перед собою ті чи інші завдання, цілі, визначати напрям своєї 

діяльності. Це вимагає великої внутрішньої роботи, припускає здатність 

самостійно мислити й пов'язане з виробленням цілісного світогляду. Лише в 

підлітка, у юнака відбувається ця робота: виробляється критичне мислення, 

формується світогляд [171]. 

Згідно з С.Л. Рубінштейном, свідомість людини – це усвідомлення 

об'єкта, що знаходиться поза її свідомістю, який у процесі усвідомлення 

трансформується й виступає у формі, у виді відчуття, думки, переживання. 

Усвідомлення переживань, почуттів обумовлене усвідомленням об'єкта, на 

який вони спрямовані, причин, що їх обумовили. 

Уся суперечливість життя й відносин людини в ньому позначається не 

тільки в тому, як людина усвідомлює дійсність, але й у тому, що вона 

усвідомлює й те, що виключається з її свідомості. 
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Усвідомлене та неусвідомлене відрізняється не тим, що в одному 

випадку все вичерпно усвідомлюється, а в іншому – нічого не усвідомлено. 

Розходження усвідомленого та неусвідомленого припускає врахування того, 

що в кожному  випадку усвідомлюється. Щоб дія була визнана 

усвідомленою, необхідно та достатньо усвідомлення людиною її мети (і хоча 

б найближчих наслідків). 

Свідомість як специфічна форма відображення буття – за допомогою 

об’єктування в слові, суспільно виробленого знання – це разом з тим і 

специфічний спосіб регулювання поведінки, діяльності, дій людей [168]. 

Ю. Орлов розглядає розвиток самосвідомості в підлітковому віці. З 

точки зору Ю. Орлова, хоча усвідомлення себе відбувається в результаті 

розвитку самосвідомості, яке виникає внаслідок розвитку свідомості, між 

ними є суттєва різниця. Усвідомлення самого себе спочатку завжди виникає 

в результаті ототожнення самого себе з тим, що безпосередньо належить до 

особистості. Це, перш за все, тіло, близькі (у тій мірі, у якій вони ставляться 

до особистості), предмети, які їй належать, тобто все те, що впливає на 

особистість і до змін чого вона чутлива. Самоусвідомлення – це 

усвідомлення особистістю своєї автономності, ідентифікації. 

Самоусвідомлення, таким чином, є  дія, акт, за допомогою якого всі предмети 

й процеси, які може сприймати особистість, належать до того, що можна 

назвати «Я» [139]. 

Таким чином, розвиток самоусвідомлення – це рух від наївного 

невідання щодо себе до все більш поглибленого пізнання, який з'єднується з 

самооцінкою. 

І. Кон відзначає, що самопізнання, яке припускає перетворення 

власного «Я» в об'єкт, – тільки один з елементів більш складного і ємного 

процесу самоусвідомлення, рівні і спрямованість якого тісно зв'язані з 

глибинними властивостями особистості та специфікою її життєвих ситуацій 

[84].  
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З вищевикладеного можна зробити такі висновки. Свідомість, 

самосвідомість і самоусвідомлення особистості формуються одночасно і їх 

автономне існування неможливо. Усвідомлення зовнішнього світу й себе – це 

єдиний процес, який виникає в результаті синтезу самовідчуття та відчуття 

елементів об'єктивного світу.  

У розвитку самосвідомості спостерігаються ті ж періоди, що і в 

розвитку знань людини про об'єктивний світ: елементарні самовідчуття – 

самосприйняття – самоуявлення – думки й поняття про себе. Далі цей процес 

переходить на більш високий, рефлексивний шлях розвитку самосвідомості, 

при якому місце відчуттів займають процеси самоосмислення в понятійній 

формі. Становлення самосвідомості забезпечується суспільно-культурним 

фактором, взаємодією людини з іншими людьми в сфері ділових і 

міжособистісних відносин. 

Г. Андреєва самосвідомість розглядає як частину особистості, яка 

контролює хід соціалізації. Під впливом самосвідомості відбувається 

«корекція» думки про себе  порівнянно з уявленнями, що складаються в очах 

інших людей, і зміна напряму ходу соціалізації з урахуванням 

самовизначення (пошук позиції в житті) і самореалізації (активність у різних 

сферах) – важливих компонентів самосвідомості [17]. 

Самосвідомість є певна форма реального явища – свідомості. 

Самосвідомість  припускає виділення й розрізнення людиною самої себе, 

свого «Я» від оточуючих. Самосвідомість – це усвідомлення людиною своїх 

дій, почуттів,  думок , мотивів поведінки,  інтересів,  свого становища  в 

суспільстві. У формуванні самосвідомості істотну роль відіграють  відчуття 

людиною свого власного тіла, рухів та дій. 

Самосвідомість, будучи самопізнанням, самоставленням і 

самооцінкою, формується на певному рівні розвитку особистості під впливом 

соціального способу життя, який вимагає від людини самоконтролю своїх 

вчинків і дій, прийняття на себе повної відповідальності за них [147]. 
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Таким чином, мірою і вихідним пунктом людини в її ставленні до себе 

виступають, перш за все, інші люди, і самосвідомість має глибоко суспільний 

характер. У суспільно-розвиненої людини занурення у світ зовнішньої 

реальності не веде до відключення самосвідомості від самої себе. Свідомий 

стан психіки постійно супроводжуються почуттям свого «Я», хоча ступінь 

самосвідомості може бути різним – від більш загального, скороминущого 

контролю над потоком думки, зверненої до зовнішніх об'єктів, до 

поглиблених роздумів про себе, коли «Я» виявляється основним об'єктом 

свідомості. 

Людське «Я» змінюється разом із зростанням знань, культури почуттів 

і вихованням волі, а також зі зміною фізичного стану і самопочуття, тим не 

менше, воно зберігає внутрішню цілісність і відносну сталість. Завдяки 

наявності деяких істотних інваріантних характеристик людина «залишається 

сама собою» і може кожен раз ототожнювати своє актуальне «Я» з минулим 

[127]. 

Г. Олпорт, один з прихильників диспозиційного напряму в психології, 

вважає, що кожна людина володіє певним набором стійких якостей (рис 

особистості), які не тільки роблять її унікальною, але й забезпечують 

постійність поведінки людини незалежно від перебігу часу й зміни ситуації. 

Саме свідомість самої себе стоїть над усіма іншими аспектами особистості, 

синтезує їх [137]. 

Така спрямованість розвитку особистості через подолання себе й 

самореалізацію ріднить теорію Г. Олпорта з гуманістичною парадигмою в 

психології, наприклад, з концепцією самоактуалізації особистості А. Маслоу. 

Самоактуалізація, згідно з А. Маслоу, це прагнення стати всім, чим можливо 

стати, реалізувати вроджений потенціал особистості. Зараз  категорія 

«самоактуалізація» багато в чому виступає як аналог особистісної зрілості. У 

свою чергу, рівень розвитку особистості відображає ступінь її самопізнання, 

усвідомлення своїх потреб і почуттів [115]. 
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Таким чином, самосвідомість як складова свідомості є  процес  проекції 

на власну індивідуальність зовнішнього й внутрішнього досвіду, порівняння 

цих компонентів з наявним соціокультурним знанням і наступним запитом на 

самовдосконалення. 

Згідно з Ф. Михайловим, в процесі розвитку самосвідомості 

особистості відбувається самоусвідомлення, самопізнання, яке проявляється 

в самоспостереженні своїх станів, переживань, думок, в аналізі мотивів 

вчинків та ін. Самоспостереження може відбуватися як по ходу здійснення 

діяльності або спілкування з іншими, так і після цього, при відновленні в 

пам'яті минулих подій. Самопізнання є основою розвитку постійного 

самоконтролю та саморегуляції людини. Самоконтроль проявляється в 

усвідомленні та оцінці суб'єктом власних дій, психічних станів, у регуляції їх 

протікання на основі вимог і норм діяльності, поведінки, спілкування. 

Самоконтроль є особливим психологічним механізмом людини як суб'єкта 

діяльності, пізнання і спілкування. Самопізнання виступає також як  основа 

для реалізації оцінного ставлення до самого себе або самооцінки. При 

самоусвідомленні ставлення інших до особистості (оцінок результатів 

діяльності, вчинків, рис характеру, рівня розвитку здібностей, якостей 

особистості). Різниця самопізнання й самооцінки може бути представлена як 

розбіжність когнітивно-пізнавального й оцінно-ціннісного компонентів 

самосвідомості. Самопізнання може включати в себе самооцінку, але воно 

може бути й чисто констатуючим, позаоцінним.  

Самооцінка – це той компонент самосвідомості, який включає в себе і 

знання про власну «самість», і оцінку людиною самої себе, і шкалу значущих 

цінностей щодо якої визначається ця оцінка. Самооцінці та її розвитку у 

людини в психології присвячено значну кількість робіт, розроблено 

спеціальні методичні процедури вивчення самооцінки. Встановлено, що 

самооцінка може бути адекватною (реальною, об'єктивною) та неадекватною. 

У свою чергу, неадекватна самооцінка може бути заниженою й завищеною. 

Кожна з них специфічним чином проявляється і в життєдіяльності людини. 
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Завищені оцінки та самооцінки приводять до формування таких 

особливостей особистості, як самовпевненість, зарозумілість, некритичність 

та ін. Постійне заниження оцінки людини з боку оточуючих і самої 

особистості формує в неї боязкість, невіру в свої сили, замкнутість, 

сором'язливість та ін. Адекватна оцінка й самооцінка забезпечує сприятливий 

емоційний стан, стимулює діяльність, уселяє в людину впевненість у 

досягненні намічених цілей. 

Крім реалістичної самосвідомості особистості в результаті життєвого, 

соціального досвіду, існує таке поняття, як «еталонна самосвідомість». 

Еталонна самосвідомість не несе знання особистості про неї саму, не вказує 

шляхів до оцінювання себе. Еталон виступає лише як основа соціальної 

самооцінки. Еталонна самосвідомість  ніби «закликає» з даного зразка 

творити себе, але не пропонує відповідних засобів. Еталонна самосвідомість 

лише коригує та  доповнює вже розглянуті способи самосвідомості: вона 

змушує в процесі самоспостереження шукати в собі саме ті риси, які несе 

зразок, а всі «інакші» риси оцінювати з негативним знаком; вона схвалює й 

тим самим закріплює певні способи рольової поведінки, роль зростається з 

еталоном. Саме в цій точці й  відбувається зрощення маски з особистістю, 

розігрування певної соціальної ролі стає об'єктивацією соціального еталона. 

У межах еталонної свідомості самосвідомість як конструювання, творчість 

себе перетворюється в міфотворчість. Людина починає підганяти себе під 

зразок, часом беручи за шлях до ідеалу просте угодовство  і чисто зовнішнє 

наслідування свого героя  як суб'єктивну впевненість у безперервному 

внутрішньому вдосконаленні. 

Самосвідомість тісно пов'язана з рівнем домагань людини. Рівень 

домагань виявляється в ступені труднощів цілей і завдань, які людина 

ставить перед собою. Отже, рівень домагань можна розглядати як реалізацію 

самооцінки людини в діяльності і у взаєминах з іншими. Результатом 

самопізнання людини є вироблення нею системи уявлень про саму себе або 

«образ Я». «Образ Я» визначає ставлення людини до самої себе, виступає 



60 

 

основою побудови взаємин з іншими людьми. У психологічних дослідженнях 

«образу Я» надають декілька автономних, формальних характеристик, які 

підлягають вимірюванню. Результати таких вимірювань і становлять 

комплексну оцінку рівня розвитку самосвідомості в різних людей або в однієї 

і тієї ж людини на різних етапах її життєвого шляху. 

І. Вачков зазначає, що справжній психологічний розвиток особистості – 

це, перш за все саморозвиток, який визначається не зовнішніми впливами, а 

внутрішньою позицією самої людини. Становлення суб'єкта саморозвитку 

можливо тільки при наявності базової, фундаментальної умови – підвищення 

рівня самосвідомості [57]. 

Ситуація саморозвитку особистості ускладнюється тим, що 

саморозвиток неможливо охарактеризувати однозначно.  

Дослідники виділяють різні форми саморозвитку, послідовність дії в 

яких також важко встановити (М. Боришевський, І. Булах, Л. Коростильова, 

В. Маралов, В. Слободчиков): це самовираження, самоствердження, 

самовдосконалення, самореалізація, самоактуалізація та ін.  

Названі прояви психічного життя людини об'єднує те, що всі вони 

самодетерміновані й відображають різні аспекти саморуху, самотворення, 

самозміни особистості [96]. 

В. Бехтерев уважав, що усвідомлення – це стан внутрішнього світу, 

який має певну динаміку своїх форм: від безвідносного відчування власного 

існування до здатності вільно вводити, змінювати, оцінювати, аналізувати 

свої психічні процеси. 

За В. Бехтеревим,  найпростішою формою усвідомлення варто визнати 

той стан, коли ще не вироблено жодного більш-менш ясного уявлення, коли 

лише існує неясне безвідносне відчування власного існування. 

Більш складним є усвідомлення, у якому присутні вже ті чи інші 

уявлення, починаючи від однієї групи уявлень про «Я» як суб'єкта на відміну 

від «не-Я» чи об'єкта і з яких виробляється так звана самосвідомість – той 
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стан свідомості, коли в ньому є  ряд уявлень про положення власного тіла, 

про рух його членів та інше. 

Наступним за складністю ступенем усвідомлення є усвідомлення 

простору, тобто стан свідомої сфери, коли людина може вже створювати 

просторові уявлення про оточуючий її світ. На підставі цих просторових 

уявлень вона й одержує можливість орієнтуватися щодо навколишнього 

оточення. 

Трохи більш складним є те усвідомлення, коли людина уловлює вже 

послідовність зовнішніх явищ, завдяки чому виробляється усвідомлення 

часу. 

Подальший за складністю ступінь усвідомлення представляє 

усвідомлення своєї особистості, інакше кажучи, той стан свідомості, коли в її 

сферу можуть бути введені ті ряди уявлень, що складають інтимне ядро 

особистості: уявлення моральні, релігійні, правові й інші.  

Нарешті, вищим ступенем усвідомлення повинен бути визнаний той 

стан внутрішнього світу, коли людина має здатність вільно вводити, 

змінювати, оцінювати, аналізувати сама психічні процеси, що відбуваються в 

ній. Ця здатність самоусвідомлення є характерною ознакою повної 

свідомості, утрата ж цієї здатності служить першою ознакою затьмарення 

свідомості [35].  

Кращим доказом послідовності процесу усвідомлення є пряме 

спостереження за людиною, що виходить зі стану непритомності. Першим 

явищем у процесі «пробудження» завжди є неясне відчування власного 

існування. У цьому стані зміни, що суб'єктивно відчуваються у нас самих, не 

відносяться нами до якої-небудь зовнішньої причини, а сприймаються лише 

як внутрішні зміни, що відбуваються в нас самих без усякого їхнього 

ставлення до навколишнього світу. Лише помалу свідомість пробуджується, і 

суб'єкт починає усвідомлювати себе людиною, що знаходиться в певному 

становищі.  У подальшій фазі пробудження усвідомлюється вже більш-менш 

правильно й навколишнє оточення, а трохи пізніше – і послідовність подій, 
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тобто час. Потім людина вже вступає у володіння всіма тими уявленнями, що 

характеризують її як певну особистість, але при цьому ще не можна говорити 

про повне усвідомлення доти, поки людина не зможе дати ясний звіт про все, 

що відбувається з нею [35]. 

Р. Мей вказує на те, що характеристикою сучасної епохи є недостатнє 

усвідомлення «онтологічного змісту, змісту буття».  

Людина – це істота, що може усвідомлювати, а отже, і бути 

відповідальною за своє існування. Саме ця здатність усвідомлювати власне 

існування відрізняє людську істоту від інших. Людина є конкретною істотою, 

що повинна усвідомлювати себе, відповідати за себе, якщо вона хоче стати 

самою собою. 

З надією прояснити, що для людини означає сприймати власне буття, 

Р. Мей розглядає її переживання, які називає переживаннями «Я-є» [128]. У 

цих переживаннях виникає і набирає силу зміст буття. Відзначаються основні 

характеристики цих переживань:  

1) «Я-є» – переживання саме по собі не є вирішенням проблем людини; 

швидше, це передумова для їхнього вирішення;  

2) для будь-якої людської істоти можливість прийняття й довіри іншій 

людській істоті є необхідною умовою для «Я-є» – переживання;  

3) зміст буття дає людині підставу для самоповаги, що не є просто 

відображенням думок інших людей про цю людину;  

4) «Я-є» не слід ототожнювати з функціонуванням «Его»; помилково 

визначати виникнення усвідомлення власного буття як одну зі стадій у 

розвитку «Его». 

«Я-є» – переживанню, змісту буття належить більш глибокий рівень, це 

переживання є передумовою розвитку «Его». Зміст буття належить  до всього 

досвіду, як свідомого, так і несвідомого, зовсім не будучи засобом 

усвідомлення. Мій зміст буття – це не моя здатність бачити навколишній 

світ, вимірювати його, оцінювати реальність, це моя здатність бачити себе як 

істоту в цьому світі, знати себе як істоту, що може робити все це [128].  
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Отже, самосвідомість – усвідомлення людиною себе самої як 

особистості: своєї діяльності як члена суспільства, стосунків з іншими 

людьми, рис характеру, власних ідей та вчинків, їх мотивів, цілей, розумових, 

моральних, фізичних якостей тощо [153].  

Самосвідомість – складна інтегрована властивість психічної діяльності 

людини, що забезпечує усвідомлення своїх схильностей, вибір діяльності, 

формування індивідуального стилю життя, наближення до своєї сутності 

[160].  

Усвідомлення – здатність до довільного фокусування уваги -  є одним з 

найбільш пізніх еволюційних придбань. З ростом самоусвідомлення 

з'являється можливість більш обґрунтованого вибору, свідомого прийняття 

рішень, співзвучних ходу еволюції. Ця еволюційна тенденція виявляється в 

розвитку від одноклітинної найпростішої істоти до складно улаштованого і 

функціонуючого, що усвідомлює себе й оточуючий світ, організму, до 

трансцендентального усвідомлення гармонії і єдності всієї космічної 

системи, невід'ємною частиною якої є людство [164].  

На думку І. Кона, психічний стан, коли у фокусі уваги суб'єкта 

знаходиться його внутрішній світ, і називається самоусвідомленням у 

вузькому змісті цього слова. Існують три ступені самоусвідомлення: ступінь 

особистого самоусвідомлення, публічне самоусвідомлення і ступінь 

соціальної тривожності. 

На думку В. Мясищева, усі психічні процеси людини характеризуються 

свідомістю, але усвідомленість не тотожна свідомості. Усвідомлене може 

займати різні місця у свідомості від фокуса свідомості до периферії і до 

виходу за межі свідомості, стаючи несвідомим. Це все динаміка психічного 

процесу, що зі свідомого, ставши несвідомим, тобто фізіологічним слідом 

(енграмою), може знову стати психічним і, пройшовши різні стадії ясності, 

стати чітко усвідомленим. Таким чином, психічне в людині свідоме, але не 

все психічне усвідомлюване, і все психічне в кожен окремий момент 

усвідомлюється в різному ступені [130].  
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Отже, підсумовуючи ідеї класиків закордонної і вітчизняної психології, 

можна сформулювати таке робоче поняття: «усвідомлення» – це психічний 

процес, коли фокус уваги суб'єкта переводиться з трьох одночасно існуючих 

світів буття в його внутрішній світ, що має певну змістовну динаміку кіл 

усвідомлення (від безвідносного відчування власного існування до здатності 

вільно вводити, змінювати, оцінювати, аналізувати свої психічні процеси) і 

виступає у формі почуттів, думок, переживань.  

Виходячи із змісту робочого поняття нашого дослідження, була 

побудована теоретична модель структури процесу усвідомлення: ієрархічна 

будова кіл усвідомлення, що розташовані на перетині трьох світів 

особистості (власного світу, світу міжособистісних зв’язків і загального 

природнього світу) (див. рис. 1.3.1). 
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Рис. 1.3.1. Модель процесу самоусвідомлення 

Структура та зміст даної моделі відповідає меті нашого дослідження. 

Згідно з теоретичною моделлю нашого дослідження побудована його 

емпірична модель, у якій ми представляємо зміст чинників самоусвідомлення 

в ієрархічній структурі кіл усвідомлення (табл. 1.3.1) 

Таблиця 1.3.1. 

Емпірична модель структури самоусвідомлення особистості 

 ЧИННИКИ САМОУСВІДОМЛЕННЯ Інструментарій 

К
О

Л
А

 У
С

В
ІД

О
М

Л
Е

Н
Н

Я
 

С
в

о
б
о
д

и
 

орієнтація на свободу, креативність, сенс буття, 

відповіді на запитання буття, творче життя, 

патріотизм, етологічна (релігійна) цінність, 

самоінтерес, самовпевненість, саморозуміння, 

орієнтація на альтруїзм, моральний авторитет, 

вольова саморегуляція, наполегливість, 

самовладання, підтримка, перешкоди буття 

Тест «ВС» 

(А. В. Звєрков, 

Е. В. Ейдман), «Мета в 

житті» Д. Крамбо, 

Л. Махолик, «Стиль 

життя» (Ч. Матусевича) 

О
со

б
и

ст
о
с

т
і 

прийняття агресії, соціальна активність, домінування 

та влада, аутосимпатія, глобальне самоставлення, 

самоповага, самоприйняття, ціннісні орієнтації, 

самокерівництво, оцінка 

методика «Особистісний 

диференціал», САТ, 

«Самовідношення» 

(В. Столін, 

С. Пантилєєв) 

Ч
а
су

 орієнтації в часі, уявлення про природу людини, 

нетерпимість до невизначеності, орієнтація на 

результат, орієнтація на працю, орієнтація на гроші 

«Самоактуалізаційний 

тест», САТ, 

«Діагностика СПУО в 

МПС» (О. Потемкіна) 

П
р

о
ст

о
р

у
 

очікуване ставлення від інших, ставлення інших, 

соціально-комунікативна незграбність, орієнтація на 

уникнення невдач, агресивність, соціальна 

емоційність, комфортність життя, нетерпимість до 

невизначеності, потяг до конформності, прагнення до 

статусного росту, соціальний темп, соціальна 

пластичність, ситуативна тривожність, якість життя, 

орієнтація на владу 

методика «Визначення 

комунікативно-

соціальної 

компетентності», тест 

«Самооцінка психічних 

станів» (Г. Айзенк)  

Т
іл

а
 сенситивність, гедонізм (задоволення), сила, 

активність, надмірний потяг до конформності, 

пізнавальні потреби, темп, особистісна тривожність 

тест «Діагностика 

тривожності» 

Ч. Спілбергер, САТ 

Іс
н

у
в

а
н

н
я

 

предметна ергічність, пластичність, емоційність, 

соціальна емоційність, ригідність, спонтанність, 

гнучкість поведінки, синергія, фрустрація 

«Дослідження 

властивостей 

темпераменту» 

(В. Русалов) 
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1.3. Психологічні чинники самоусвідомлення  молоді 

 

Для того, щоб зрозуміти чинники самоусвідомлення молоді , необхідно 

розглянути саме поняття «молодь». 

Одне з перших визначень поняття «молодь» було дано в 1968 р. 

В. Лисовським: «молодь – це покоління людей, які проходять стадію 

соціалізації, засвоюють, а в більш зрілому віці вже засвоїли, освітні, 

професійні, культурні та інші соціальні функції: залежно від конкретних 

історичних умов вікові критерії молоді можуть коливатися від 16 до 30 

років» [180]. 

Пізніше більш повне визначення було дано І. Коном: «молодь – це 

соціально-демографічна група, яка виділяється на основі сукупності вікових 

характеристик, особливостей соціального положення й обумовлених тим чи 

іншим соціально-психологічних властивостей. Молодість як певна фаза, етап 

життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові межі, 

пов'язаний з нею соціальний статус і соціально-психологічні особливості 

мають соціально-історичну природу й залежать від суспільного ладу, 

культури та властивих даному суспільству закономірностей соціалізації» 

[83]. 

Самоусвідомлення особистості взаємопов'язане з самовизначенням, 

ідентифікацією себе. І. Кон вважає, що розвиток самоусвідомлення 

формується в підлітковому і юнацькому віці та починається із з'ясування 

особистістю якостей свого «наявного Я», оцінки свого тіла, зовнішності, 

поведінки, здібностей з якимись усередненими, часто незрозумілими і 

нереалістичними критеріями. Це змушує підлітка болісно переживати свої 

дійсні та уявні відхилення від неявної «норми». З плином часу на перший 

план виступають соціальні якості, у яких індивід бачить потенційні 

можливості свого майбутнього. «Пошук себе» – синонім соціального й 

морального самовизначення, ядром якого є вибір сфери трудової діяльності, 
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професії. Перш за все, всяке самовизначення – одночасно виступає і як 

самообмеження особистості [83]. 

Розмежування «Я» і «не-Я», усвідомлюваного й пережитого, 

актуального й бажаного може мати конкретну характеристику тільки в межах 

внутрішнього світу особистості з урахуванням особливостей життєвої 

ситуації. 

Таким чином, самоусвідомлення припускає зіставлення себе з певним, 

прийнятим даною людиною ідеалом «Я», винесення деякої самооцінки – як 

наслідок – виникнення почуття задоволення або ж незадоволення собою. 

«Дзеркало», в якому людина бачить саму себе і з допомогою якого вона 

починає ставитися до себе як до людини, тобто виробляє форми 

самосвідомості, – суспільство інших людей. Самоусвідомлення народжується 

не в результаті внутрішніх потреб ізольованої свідомості, а в процесі 

колективної практичної діяльності та міжлюдських взаємин. 

Особливе значення в становленні самосвідомості й самоусвідомлення 

себе як особистості має прогнозування розвитку власного «Я», 

самореалізація (Л. Анциферова та ін.). Важливість такого прогнозу 

обумовлена тим, що він може бути реалістичним, заснованим на знанні свого 

особистісного потенціалу, або утопічним, в основі якого лежать завищені 

очікування, необачні альтернативи і невиправдані прогнози. У зв’язку з цим 

самоусвідомлення свого особистісного потенціалу є важливою умовою 

побудови особистістю свого майбутнього [20]. 

З нашої точки зору, формування в молоді соціально необхідної 

здатності до тимчасової організації власного життя неможливе без 

усвідомлення й переживання ними різних сторін життєдіяльності, свого 

життєвого шляху в цілому. Особливо значущим уявляється виявлення 

ресурсів і потенціалу життєвого досвіду в юнацькому віці, через відкриття 

молодою людиною перспектив свого майбутнього та необхідних ресурсів для 

їх самореалізації. 
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Життєвий світ, представлений у роботах Ф. Василюка, є предметом 

типологічного аналізу самоставлення молоді до зовнішнього і внутрішнього 

світу [53].  

Сприйняття зовнішнього та внутрішнього світу залежить від 

світобачення особистості,  залежно від швидкості та легкості досягнення 

бажаної мети, задоволення фізіологічних потреб вона сприймає світ як 

«легкий» або «важкий».  

Згідно з Ф. Василюком, перетин категорій сприйняття зовнішнього та 

внутрішнього світу задає чотири типи «життєвого світу». 

Перший тип. Зовні легкий і внутрішньо простий (інфантильний) 

життєвий світ ґрунтується на прагненні до негайного (тут і тепер) 

задоволення єдиної своєї потреби. Норма цього світу – повна задоволеність, 

тому життя особистості зведене до безпосередньої вітальності й 

підпорядковується принципу задоволення. Найменший біль або 

незадоволеність сприймається як глобальна й вічна катастрофа. 

Другий тип. Зовні важкий і внутрішньо простий життєвий світ. 

Життєдіяльності даного типу властива в цьому світі неухильна спрямованість 

до предмета потреби, його діяльність не схильна до відволікань, спокусам, 

суб'єкт не знає сумнівів, коливань, почуття провини та мук сумління – одним 

словом, простота внутрішнього світу звільняє діяльність від всіляких 

внутрішніх перешкод і обмежень. Особистості відомі тільки одні перешкоди 

– зовнішні. Законом переживання другого типу є принцип реальності. Це 

переживання виходить з того, що реальність «не чує переконань», боротьба з 

нею марна і, значить, потрібно прийняти її такою, яка вона є, скоритися, 

змиритися і всередині заданих нею кордонів та меж спробувати домогтися 

можливості задоволення потреб. 

Третій тип. Внутрішньо складний і зовні легкий життєвий світ. У 

порівнянні з першим, вихідним типом, у третьому відбулася зміна тільки 

одного категоріального виміру – простота внутрішнього світу змінилася його 

складністю, що, однак, веде до радикального перетворення всього життєвого 



69 

 

світу. Якщо вся життєдіяльність у легкому і складному світі, по суті, зведена 

до свідомості, то свідомість, у свою чергу, наполовину зведена до вибору. 

Кожен вибір тут трагічний, оскільки вирішує дилему між мотивами. Трагізм 

у тому, що суб'єкт стоїть перед завданням, з одного боку, життєво важливим, 

а з іншого – логічно нерозв'язним. 

Четвертий тип. Внутрішньо складний і зовні важкий життєвий світ. Для 

даного типу характерна самобудова особистості, активне і свідоме творення 

особистістю самої себе, причому мова йде не тільки про ідеальне 

проектування себе, а й про чуттєво-практичне втілення цих проектів і задумів 

в умовах важкого і складного існування, мова йде про життєву творчість [53]. 

Згідно з С. Пантилеєвим,  до механізмів самоусвідомлення належать: 

1. ідентифікація як ототожнення себе з деякою істотою за зовнішніми та 

внутрішніми ознаками, зіставлення себе з певним, прийнятим даного 

людиною ідеалом «Я», винесення деякої самооцінки; 

2. атрибуція – невід'ємна властивість, істотна ознака самосвідомості, яка 

розкривається у феномені проекції світу на себе, розсуді внутрішнього 

самостійного процесу свідомості; 

3.рефлексія – роздум, самоспостереження, аналіз власних думок і 

переживань [142].  

З точки зору В. Мухиної, важливу роль у процесі самопізнання та 

розумінні людьми один одного відіграє механізм рефлексії. У соціально-

психологічному витлумаченні рефлексія – це усвідомлення індивідом того, 

як його сприймають та оцінюють співрозмовники, як він розуміє інших 

шляхом роздумів над собою, а також самопізнання внутрішніх актів і 

психічних станів [127].  

Важливо зазначити, що рефлексія є не просто усвідомлення того, що є 

в людині, а завжди одночасно переробка самої людини, спроба виходу за 

межі того рівня розвитку особистості, який був досягнутий. 



70 

 

До чинників, які впливають на формування світогляду особистості, слід 

віднести: освітню систему, державну ідеологію й політику, засоби масової 

інформації, міжособистісні відносини, культуру та ціннісні орієнтири. 
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Висновки до розділу 1 

 

На основі проведеного теоретичного дослідження з проблеми 

психологічних особливостей самоусвідомлення особистості можна зробити 

такі висновки: 

1. Самоусвідомлення особистості представляє собою комплекс 

утворень, до якого входять: самопізнання, самоставлення, саморегулювання. 

Самопізнання – складний багаторівневий процес, індивідуалізований та 

розгорнутий у часі. Самоставлення є мірою усвідомлення особистістю 

оточуючої дійсності та якість емоційно-ціннісного прийняття себе як 

ініціативного й  відповідального початку соціальної активності. 

Саморегуляція є механізмом самоорганізації поведінки особистості. Отже, 

поняття самосвідомості включає рефлексію власного «Я», усвідомлення 

свого способу життя, своїх стосунків зі світом і людьми. Самосвідомість є 

пізнання себе як об'єктивної даності, тобто не поглиблення в себе, а напроти, 

вихід за межі своєї свідомості. Становлення людської особистості 

розглядається як процес, який включає в себе як невід’ємний компонент 

формування свідомості та самосвідомості особистості.  

2. У структуру самопізнання входять: самоспостереження, самоаналіз, 

самооцінка та самоусвідомлення. Самоспостереження – це стратегія 

отримання емпіричних психологічних даних при спостереженні людини за 

самою собою. Самоаналіз – вивчення людиною самої себе, прагнення пізнати 

свій внутрішній світ, спроба проникнути в глибини своєї власної психіки. 

Самооцінка визначається як цінність, значущість, якою індивід наділяє себе в 

цілому і окремі сторони своєї особистості, діяльності та поведінки. 

Самоусвідомлення - це усвідомлення себе як особистості та свого місця й 

життєвих орієнтирів у суспільній діяльності. 

3. Визначені особливості процесу самоусвідомлення та його роль у 

психологічному зростанні особистості. Самосвідомість є результатом 

усвідомлення об'єктивних стосунків людини зі світом. Будучи 
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усвідомленими, встановлені людиною зв'язки вплітаються в контекст 

особистості, зумовлюючи суб'єктивне ставлення до основних сфер життя 

людини: професійної, шлюбно-сімейної та дозвільної. Усвідомлення 

людиною самої себе не може здійснитися без усвідомлення середовища, у 

якому вона живе. Самоусвідомлення  є багатомірним утворенням і має певну 

структуру. Виділяють такі компоненти самоусвідомлення: усвідомлення 

своєї тотожності; свого власного «Я» як активного, діяльнісного початку; 

усвідомлення своїх психічних властивостей і якостей; певна система 

соціально-моральних самооцінок.  

4. Сформульоване таке робоче поняття: «усвідомлення» – це психічний 

процес, коли фокус уваги суб'єкта переводиться з трьох одночасно існуючих 

світів буття в його внутрішній світ, що має певну змістовну динаміку кіл 

усвідомлення (від безвідносного відчування власного існування до здатності 

вільно вводити, змінювати, оцінювати, аналізувати свої психічні процеси) і 

виступає у формі почуттів, думок, переживань; побудована теоретична 

модель дослідження структури процесу усвідомлення: ієрархічна будова кіл 

усвідомлення, що розташовані на перетині трьох світів особистості (власного 

світу, світу міжособистісних зв’язків і загального природного світу). 
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РОЗДІЛ 2  

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

УСВІДОМЛЕННЯ СЕБЕ ОСОБИСТІСТЮ 

 

2.1. Програма та обґрунтування вибору методів дослідження 

 

Емпіричне дослідження проводилося в Київському національному 

університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого серед 

студентів 4-5 курсів (спеціальність: режисура художнього фільму, 

звукооператорство, мистецтвознавство). Загальна кількість досліджуваних 

220 чоловік. 

Характеристика вибірки: досліджувані студенти навчаються професії, 

у якій є певна специфіка процесу усвідомлення. Оскільки діяльність індивіда, 

на думку І. Кона [80], завжди розгортається в якомусь об'єктивному 

контексті, у кожен  момент часу його увага спрямована або зовні, на 

предметний зміст і ситуацію діяльності, або  усередину, на самого себе, свої 

думки чи почуття мотиви. Фокус уваги займає центральне місце в 

процесуальній стороні самоусвідомлення.  

Ця професія вимагає від особистості студента швидкої зміни фокуса 

уваги: від об'єктивного (реального) до суб'єктивного (артистичного, 

режисерського, операторського) контексту. Навчання й розвиток високого 

ступеня самоусвідомлення й формує специфіку цієї вибірки нашого 

емпіричного дослідження. 

Використовувалися такі методи дослідження: опитування, метод 

контент-аналізу, самозвіт, анкетування, методики. 

Емпіричне дослідження проводилося у декілька етапів.  

На першому етапі досліджувані в ході виконання психодіагностичних 

методик усвідомлювали свої індивідні характеристики і риси характеру.  

На другому етапі були запропоновані методики, що надали можливість 

досліджуваним усвідомити власні потреби, мотиви, цілі, стиль життя.  
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На третьому етапі відбувалася перевірка усвідомлення всіх 

психологічних чинників власної особистості досліджуваними та переваги 

якісних компонентів у структурі усвідомлення своєї особистості (аналіз 

самозвітів досліджуваних). 

Дослідження було спрямовано  на виконання таких завдань: 

1) аналіз та порівняння результатів отриманих за допомогою методів 

первинної описової статистики: обчислювання мінімальних і середніх 

значень змінних; 

2) визначення взаємозв’язку показників самоусвідомлення студентів на 

першому та третьому зрізі за допомогою методу кореляції – r  критерію 

рангової кореляції Ч. Спірмена; 

3) виявлення факторних компонентів самоусвідомлення студентів за 

допомогою факторного аналізу; 

4) виявлення кластерних компонентів самоусвідомлення студентів за 

допомогою кластреного аналізу; 

5) виявлення обчислення співвідношення позитивних і негативних 

оцінок, суджень, аргументів за допомогою контент-аналізу. 

Математично-статистична обробка даних здійснювалася з 

використанням програми SРSS (версія 13.0.) (статистичний пакет для 

соціальних наук). 

У результаті проведеного теоретичного аналізу нами були обрані такі  

психодіагностичні методики. 

Методики для першого і третього зрізів діагностики самоусвідомлення 

особистості. 

З метою визначення рівнів ергічності, пластичності темпу та 

емоційності як властивостей темпераменту використовувалася методика 

«Дослідження властивостей темпераменту» (В. Русалов) (див. Додаток А2) 

[161]. 
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Діагностика виявлення відношення до самого себе та інших людей 

здійснювалася за методикою «Особистісного диференціала» (адаптація В. 

Бехтерева) (див. Додаток А1) [161]. 

Виявлення психічних станів особистості здійснювалося за допомогою 

теста «Самооцінка психічних станів» (Г. Айзенк) (див. Додаток А4) [161]. 

Методика вивчає: 

1. Тривожність; 

2. Фрустрацію; 

3. Агресивність; 

4. Ригідність. 

Диференційований вимір тривожності як стану (ситуаційна 

тривожність) і як особистісної властивості (особистісна тривожність) 

здійснювався за допомогою тесту-опитувальника «Діагностика 

тривожності» Ч. Спілбергер (адаптація Ю. Ханіна) (див. Додаток А5) [161]. 

Тест-опитувальник «Вольової саморегуляції» (А. Звєрков, Е. Ейдман) 

(див. Додаток А) [161] використано для виявлення особливостей вольової 

саморегуляції особистості.  

Визначення характерних рис поведінки, звичок, поглядів людини 

здійснювалося за допомогою методики «Визначення комунікативно-

соціальної компетентності» (КСК) (див. Додаток А3) [161]. 

Виявлення самоактуалізації особистості здійснювалося за допомогою 

«Самоактуалізаційного теста» (САТ) (див. Додаток А6) [161]. 

Методики для другого зрізу діагностики самоусвідомлення 

особистості: 

1. Виявлення мети в житті особистості здійснювалося за допомогою 

тесту «Мета в житті» (Д. Крамбо, Л. Махолик, модифікація Д. Леонтьєва) 

(див. Додаток А9) [103]. 

Тест містить такі шкали: 

1. «Якість життя»; 

2. «Сенс буття»; 
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3. «Перешкоди буття»; 

4. «Відповіді на запитання буття». 

2. Визначення домінуючого уявлення про стиль життя особистості 

здійснювалося за допомогою методики «Стиль життя» (Ч. Матусевич) 

(див. Додаток А7) [185]. 

Опрацьовується якісний характер результатів. Стилі життя 

відображають такі основні цінності особистості: 1 – комфортність життя, 2 – 

соціальна активність, 3 – споживацька цінність, 4 – домінування та влада, 5 – 

моральний авторитет, 6 – творче життя, 7 – гедонізм (задоволення), 8 - 

патріотизм, 9 – ощадливість, 10 – пасивне спостереження, 11 – естетична 

цінність, 12 – есхологічна (релігійна) цінність, 13 – інтелект, 14 – 

шахрайство, 15 – діяльнісна цінність, 16 – сімейне життя, 17 – недовіра, 

ненависть до людей, 18 – любов і дружба, 19 – опортунізм (протистояння), 20 

– професійна цінність, 21 – цинізм, скептицизм. 

3. Виявлення трьох рівнів самоставлення, що відрізняються за 

мірою узагальненості: глобальне самовідношення; самовідношення, 

диференційоване засамоповагою, аутосимпатією, самоінтересом і 

очікуванням ставлення до себе; рівень конкретних дій (готовностей до них) 

щодо свого «Я» здійснювалося за допомогою опитувальника 

«Самоставлення» (В. Столін, С. Пантилєєв) (див. Додаток А8) [144]. 

4. Виявлення міри вираженості соціально-психологічних установок 

особистості здійснювалося за допомогою методики «Діагностика соціально-

психологічних установок особистості в мотиваційно-потребовій сфері» 

(О. Потемкіна) (див. Додаток А10) [161]. 

Складається з 2-х методик: 1) установки на «альтруїзм-егоїзм», 

«процес-результат», 2) установки на «свободу-владу», «працю-гроші» -  по 

40 запитань кожна. 

Таким чином, усі методики, використані у дисертаційному 

дослідженні, є валідними та відповідають об’єкту, предмету, меті та 

завданням дослідження. 
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2.2. Виявлення індивідуально-типологічних характеристик особистості, 

що впливають на її самоусвідомлення 

 

На першому зрізі діагностики самоусвідомлення використовувалися 

такі методики. При дослідженні виявлення особливостей вольової 

саморегуляції особистості студентів застосовувався тест-опитувальник 

«Вольової саморегуляції» (А. Звєрков, Е. Ейдман) (див. Додаток А) [161]. 

Результати представлені в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1. 

Рівні особливостей вольової саморегуляції досліджуваних 

№ Рівень 

Шкали 

Загальна шкала Наполегливість Самовладання 

Кіл-ість 

досл. 
% 

Кіл-ість 

досл. 
% 

Кіл-ість 

досл. 
% 

1 Високий  130 59,09 123 55,9 128 58,18 

2 Середній 56 24,45 64 29,09 60 27,27 

3 Низький 34 15,45 33 15 32 14,54 

 

Дослідження вольової саморегуляції в студентів на першому зрізі 

показало:  у 59,09% від вибірки досліджуваних переважає високий рівень за 

шкалою «загальна шкала». Отримані дані свідчать про емоційну зрілість, 

активність, незалежність, самостійність. Студенти впевнені в собі, мають 

стійкі наміри, реалістичність поглядів, розвинене почуття особистого 

обов'язку. Вони добре рефлексують особисті мотиви, планомірно втілюють 

власні наміри, уміють розподіляти зусилля і здатні контролювати свої 

вчинки, володіють вираженою соціально-позитивною спрямованістю.  

На другому місці – високий рівень за шкалою «самовладання» у 58,18% 

студентів від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що в 

студентів високий рівень довільного контролю емоційних реакцій і станів. 

Вони емоційно стійкі, добре володіють собою в різноманітних ситуаціях, для 
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них характерний внутрішній спокій, упевненість у собі, відсутність страху 

перед невідомим. Студенти готові до сприймання нового, непередбаченого, 

мають свободу поглядів з тенденцією до новаторства й радикалізму.  

На останньому місці – високий рівень за шкалою «наполегливість» у 

55,09% студентів від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, 

що студенти проявляють наполегливість у будь-якій справі. Вони діяльні та 

працездатні, активно прагнуть до виконання запланованого, їх мобілізують 

перешкоди на шляху до мети, не відвертають альтернативи й спокуси, 

головна їх цінність – розпочата справа. Їм притаманна повага до соціальних 

норм, прагнення повністю підпорядкувати їм свою поведінку.  

Таким чином, дослідження вольової саморегуляції студентів на 

першому зрізі показало, що в більшості студентів переважає високий рівень 

за шкалою «загальна шкала», отже студенти впевнені в собі, мають стійкі 

наміри, реалістичність поглядів, розвинене почуття особистого обов'язку. 

Також вони мають високий рівень довільного контролю емоційних реакцій і 

станів. 

При дослідженні ставлення студентів до самого себе та інших людей на 

першому зрізі застосовувалася методика «Особистісного диференціала» 

(адаптація В. Бехтерева) (див. Додаток А1) [161]. Результати представлені в 

таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2. 

Визначення ставлення студентів до самих себе та інших людей 

 

Дослідження ставлення студентів до самих себе та інших людей на 

першому зрізі показало:  серед високих рівнів переважає фактор «активності» 

№ Рівень 

Фактори 

Оцінка Сила Активність 

Кіл-ість досл. % 
Кіл-ість 

досл. 
% 

Кіл-ість 

досл. 
% 

1 Високий  104 47,27 106 48,18 117 53,18 

2 Середній 60 27,27 73 33,18 65 29,54 

3 Низький 56 25,45 41 18,63 38 17,27 
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у 53,18% студентів від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про 

високу активність студентів, товариськість та імпульсивність. 

На другому місці високий рівень за фактором «сила» у 48,18% від 

вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що у студентів 

розвинена вольова сторона особистості. Студенти впевнені в собі, незалежні, 

схильні розраховувати на власні сили у важких ситуаціях.  

На третьому місці високий рівень за фактором «оцінка» у 47,27% 

студентів від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про високий 

рівень самоповаги. Студенти приймають себе як особистість, схильні 

усвідомлювати себе як носія позитивних, соціально бажаних характеристик, 

задоволені собою. 

Таким чином, дослідження ставлення студентів до самих себе та інших 

людей на першому зрізі показало: переважає фактор «активності», який 

свідчить про високу активність студентів, товариськість та імпульсивність. 

При дослідженні рівнів ергічності, пластичності темпу та емоційності 

як властивостей темпераменту в студентів на першому зрізі застосовувалася 

методика «Дослідження властивостей темпераменту» (В. Русалов) (див. 

Додаток А2) [161]. Результати представлені в таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3. 

Виявлення рівнів ергічності, пластичності темпу та емоційності як 

властивостей темпераменту в студентів 

№
 

Р
ів

ен
ь 

Шкали 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

% % % % % % % % % 

1
 

В
  20 53,18 40,45 56,36 25,9 25,9 34,09 34,54 - 

2
 

С
 42,72 23,63 24,54 23,18 54,54 47,72 41,81 46,36 - 

3
 

Н
 37,27 23,18 35 20,45 19,54 26,36 24,09 19,09 100 

Примітка: В – високий, С – середній, Н – низький, К – кількість досліджуваних, 1 – 

предметна ергічність (Ер), 2 – соціальна ергічність (СЕр), 3 – пластичність (П), 4 – 
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соціальна пластичність (СП), 5 – темп (Т), 6 – соціальний темп (СТ), 7 – емоційність (Ем), 

8 – соціальна емоційність (СЕм), 9 – контрольні запитання на соціальну бажаність (К). 

 

Дослідження рівнів ергічності, пластичності темпу та емоційності як 

властивостей темпераменту студентів на першому зрізі показало, що у 

56,36% від вибірки досліджуваних переважає високий рівень за шкалою 

«соціальна пластичність». Отримані дані свідчать про вміння студентів 

активно вести бесіду, схильність до обмірковування власних думок перед 

тим, як озвучити. У студентів не виникають конфлікти через невміння 

довести власну думку. Вони вміють вдало розпочати розмову, викликати 

інтерес у оточуючих, легко знайомляться з новими людьми. Студенти перед 

початком розмови намагаються все обміркувати й тільки після цього 

розпочинати розмову. 

На другому місці  - високий рівень за шкалою «соціальна ергічність» у 

53,18% від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що 

студенти полюбляють бути в компанії, ніж на самоті, найважливіше для них 

є спілкування з оточуючими, вони не уявляють своє життя без спілкування з 

людьми. 

На третьому  місці -  високий рівень за шкалою «пластичність» у 

40,45% студентів від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про 

схильність студентів до вміння виконувати одночасно багато справ, їм легко 

виконувати справу, яка потребує миттєвої реакції. Вони легко 

переключаються з однієї справи на іншу та створюють нові ідеї, легко 

беруться до виконання нового доручення.  

У 54,54% студентів переважає середній рівень за шкалою «темп». 

Отримані дані свідчать про те, що студенти активні та рухливі, їм не 

подобається монотонна та спокійна робота, подобається виконувати роботу у 

швидкому темпі.  

На другому місці – середній рівень за шкалою «соціальний темп» у 

47,72% студентів від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про 

вміння студентів швидко говорити, легко сприймати швидку мову інших 
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людей, вони схильні говорити вільно та без запинки, мають активну міміку 

та жестикуляцію.  

На третьому місці – середній рівень за шкалою «соціальна емоційність» 

у 46,36% студентів від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про 

схильність студентів переживати після невдалої розмови з оточуючими, 

часто хвилюються через ставлення оточуючих та близьких до них людей.  

На четвертому місці – середній рівень за шкалою «предметна 

ергічність» у 42,72% досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що 

студенти відчувають постійну потребу в діяльності. Вони можуть легко 

виконувати роботу, яка вимагає тривалої уваги та великої зосередженості. 

Студенти мають потяг до напруженої відповідальної діяльності, відчувають 

потребу в роботі, яка потребує повної віддачі. Вони здатні виконувати 

тривалу роботу. Студенти віддають перевагу важким справам, які вимагають 

багато енергії, полюбляють виконувати напружену роботу. 

На п’ятому місці – середній рівень за шкалою «емоційність» у 41,81% 

досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що студентам властиве 

хвилювання та занепокоєння через невдале виконане завдання, вони схильні 

хвилюватися через негаразди у виконаній роботі. Студенти легко 

засмучуються через невдачі, на їх настрій може вплинути незакінчена справа 

або поганий настрій оточуючих, отже, студенти мають нестійкий настрій, 

який схильний до коливання.  

У 100% студентів переважає низький рівень за шкалою «контрольні 

запитання на соціальну бажаність». Отримані дані свідчать про те, що  усі 

студенти відповіли щиро, отже, результати є достовірними.  

Таким чином, дослідження рівнів ергічності, пластичності темпу та 

емоційності як властивостей темпераменту в студентів на першому зрізі 

показало, що переважає високий рівень за шкалою «соціальна пластичність». 

Студенти вміють активно вести бесіду, схильні до обмірковування власних 

думок перед тим, як озвучити. У студентів не виникають конфлікти через 

невміння довести власну думку. Вони вміють вдало розпочати розмову, 
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викликати інтерес у оточуючих, легко знайомляться з новими людьми. 

Студенти перед початком розмови намагаються все обміркувати й тільки 

після того розпочинати розмову. 

При визначенні комунікативно-соціальної компетентності студентів на 

першому зрізі застосовувалася методика «Визначення комунікативно-

соціальної компетентності» (КСК) (див. Додаток А3) [161]. Результати 

представлені в таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4. 

Аналіз комунікативно-соціальної компетентності у студентів 

№ 

Р
ів

ен
ь 

Шкали 

СКН НН К ПСР УН ФН 

К % К % К % К % К % К % 

1 В  70 31,81 97 44,09 45 20,45 41 18,63 34 15,45 57 25,9 

2 С 61 27,72 49 22,27 74 33,63 79 35,9 65 29,54 74 33,63 

3 Н 89 40,45 74 33,63 101 45,9 100 45,45 121 55 89 40,45 

Примітка: В – високий, С – середній, Н – низький, К – кількість досліджуваних, 

СКН – соціально-комунікативна незграбність, НН – нетерпимість до невизначеності, К – 

надмірний потяг до конформності, ПСР – підвищене прагнення до статусного росту, УН – 

орієнтація на уникнення невдач, ФН – фрустраційна нетолерантність. 

 

Дослідження комунікативно-соціальної компетентності студентів на 

першому зрізі показало, що у 44,09% досліджуваних, переважає високий 

рівень за шкалою «нетерпимість до невизначеності». Отримані дані свідчать 

про те, що студенти прагнуть до упорядкування власних справ, вони 

прагнуть знати думку про себе значимих людей, щоб уникнути 

невизначеності, користуються порадами обізнаних людей. Студенти схильні 

довго приймати рішення, у ситуації невизначеності відчувають внутрішню 

тривогу. Вони прагнуть знати майбутнє, спілкуються лише з тими, кого 

вважають передбачуваними, усі свої рішення вважають остаточними, не 

люблять справ, що ще не завершені та не мають остаточних результатів, не 

полюбляють несподіванок.  
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У 55% досліджуваних низький рівень за шкалою «орієнтація на 

уникнення невдач». Отримані дані свідчать про те, що в студентів виражений 

мотив досягнення успіху. Труднощі викликають у них активність, бажання 

діяти, невдачі їх не лякають. 

У 45,9% досліджуваних низький рівень за шкалою «надмірний потяг до 

конформності». Отримані дані характеризують студентів як незалежних 

особистостей, які мають свою думку й не бояться її висловлювати та 

наполегливо відстоювати, не звертаючи уваги на статус і авторитет опонента. 

Вони готові брати на себе відповідальність за власні дії. 

У 45,45% досліджуваних переважає низький рівень за шкалою 

«підвищене прагнення до статусного росту». Отримані дані свідчать про те, 

що студентам властива адекватна самооцінка, природна поведінка без 

претензій на виключно значиму роль. Студентам не притаманні заздрість, 

ревнощі, демонстративність, прагнення до керування, домінантність, 

властолюбство, зверхність та ін. 

У 40,45% від вибірки досліджуваних низький рівень за шкалою 

«соціально-комунікативна незграбність» та «фрустраційна нетолерантність». 

Отримані дані свідчать про бадьорість, веселість, привітність, сміливість у 

поведінці студентів. Студенти схильні проявляти щирість, чуйність, 

гнучкість у спілкуванні, легко входять у будь-яке товариство, мають багато 

друзів, полюбляють приймати гостей, викликають симпатію оточуючих. цим 

студентам у будь-якій ситуації притаманні прояви спокою, вони мають 

адекватну реакцію на перешкоди. 

Таким чином, дослідження комунікативно-соціальної компетентності 

студентів на першому зрізі показало, що в студентів переважає високий 

рівень за шкалою «нетерпимість до невизначеності». Студенти мають потяг 

до упорядкування власних справ, вони прагнуть знати думку про себе 

значимих людей, щоб уникнути невизначеності, а також користуються 

порадами обізнаних людей. 
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При виявленні психічних станів особистості на першому зрізі в 

студентів застосовувався тест «Самооцінка психічних станів» (Г. Айзенк) 

(див. Додаток А4) [161]. Результати представлені в таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5. 

Визначення психічних станів особистості у студентів 

№ 

Р
ів

ен
ь 

Шкали 

Тривожність Фрустрація Агресивність Ригідність 

Кіл-

ість 

досл. 

% 

Кіл-

ість 

досл. 

% 

Кіл-

ість 

досл. 

% 

Кіл-

ість 

досл. 

% 

1 В 70 31,81 18 8,18 18 8,18 35 15,9 

2 С 105 47,72 57 25,9 112 50,9 100 45,45 

3 Н 45 20,45 145 65,9 90 40,9 85 38,63 

Примітка: В – високий, С – середній, Н – низький. 

Дослідження психічних станів на першому зрізі в студентів показало, 

що у 50,9% досліджуваних переважає середній рівень за шкалою 

«агресивність». Отримані дані свідчать про те, що студенти схильні в розмові 

перебивати співрозмовника, прагнуть, щоб останнє слово в розмові було за 

ними, їх легко роздратувати, вони полюбляють робити зауваження 

оточуючим. Студенти погано себе стримують,  прагнуть бути авторитетом 

для інших, для них головне керувати, а не підкорятися іншим. Вони мають 

різку жестикуляцію, схильні до мстивої поведінки.  

На другому місці за шкалою «тривожність» у 47,72% від вибірки 

досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що студенти не відчувають 

себе впевненими в собі, їх легко розстроїти, їх лякають труднощі в житті. 

Студентів легко упевнити в чомусь, вони легко піддаються впливу 

авторитетної особистості.  

На третьому місці високий рівень за шкалою «ригідність» у 45,45% 

досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що студентам важко 

змінювати установлені звички, важко переключати увагу з однієї справи на 
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іншу. Студентам важко встановлювати контакти з іншим людьми. Вони не 

схильні до ризику в справах та вчинках. 

У 65,9% від вибірки досліджуваних переважає низький рівень за 

шкалою «фрустрація». Отримані дані свідчать про те, що студенти часто 

звинувачують себе у власних невдачах, не намагаються боротися з 

обставинами, уважають це некорисним. Вони відчувають розгубленість 

перед труднощами в житті.  

Таким чином, дослідження психічних станів на першому зрізі в 

студентів показало, що в більшості студентів переважає середній рівень за 

шкалою «агресивність». Студенти  унеможливлюють співрозмовнику 

закінчити власну думку, перебиваючи його, роблять зауваження;  прагнуть, 

щоб останнє слово в розмові залишалося за ними; їх легко розсердити, вони 

полюбляють критикувати оточуючих. Студенти погано себе стримують, коли 

розгніваються, прагнуть бути авторитетом для інших, для них головне 

керувати, а не підкорятися іншим. Впродовж розмови студенти 

використовують різку жестикуляцію. 

При дослідження тривожності як стану (ситуаційна тривожність) і як 

особистісної властивості (особистісна тривожність) на першому зрізі в 

студентів застосовувався тест-опитувальник «Діагностика тривожності» 

Ч. Спілбергера (адаптація Ю. Ханіна) (див. Додаток А5) [161]. Результати 

представлені в таблиці 2.6. 

Таблиця 2.6. 

Виявлення особистісної та ситуативної тривожності в студентів 

№ Рівень 

Шкали 

Ситуативна 

тривожність 

Особистісна 

тривожність 

Кіл-ість 

досл. 
% Кіл-ість досл. % 

1 Дуже висока 

тривожність 
15 6,82 12 5,46 

2 Висока тривожність 30 13,64 104 47,28 

3 Середня тривожність 110 50 30 13,63 

4 Низька тривожність 61 27,73 61 27,73 
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5 Дуже низька 

тривожність 
4 1,81 13 5,9 

 

Дослідження ситуативної та особистісної тривожності на першому зрізі 

в студентів показало, що у 50% досліджуваних, переважає середній рівень за 

шкалою «ситуативної тривожності». Отримані дані свідчать про те, що 

студенти, схильні до прояву спокійної поведінки, почувають себе вільно та 

комфортно, відчувають почуття внутрішнього задоволення. 

У 47,28% досліджуваних переважає високий рівень за шкалою 

«особистісна тривожність». Отримані дані свідчать про те, що студенти часто 

бувають роздратованими, мають гарний настрій, їм не вистачає впевненості в 

собі. Вони намагаються уникати критичних ситуацій у житті, усе приймають 

близько до серця,  бувають роздратованими. 

Таким чином, дослідження ситуативної та особистісної тривожності на 

першому зрізі  показало, що у студентів переважає середній рівень за 

шкалою «ситуативної тривожності». Студенти, схильні до прояву спокійної 

поведінки, почувають себе вільно та комфортно, відчувають почуття 

внутрішнього задоволення. 

При дослідженні самоактуалізації особистості на першому зрізі в 

студентів застосовувався «Самоактуалізаційний тест» (САТ) (див. Додаток 

А6) [161].  

Дослідження самоактуалізації на першому зрізі в студентів показало, 

що у 65% від вибірки досліджуваних переважає високий рівень за шкалою 

«сенситивність». Отримані дані свідчать про те, що студенти схильні 

переживати сором, коли їм роблять компліменти. Вони намагаються відкрито 

виражати власні почуття, навіть, якщо вони можуть викликати невдоволення 

оточуючих. Вони не завжди розуміють власні почуття, намагаються 

зрозуміти їх, іноді соромляться їх проявляти. 

На другому місці – високий рівень за шкалою «самоповага» у 58,63% 

досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що студентам не важлива 

думка про них оточуючих, вони подобаються собі такими, які вони є, легко 
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можуть позбутися поганих звичок. Намагаються досягти найкращих 

результатів у діяльності та часто засмучуються, коли їм це не вдається. 

На третьому місці – високий рівень за шкалами «підтримка» та 

«орієнтації в часі» у 55,09% від вибірки досліджуваних. Отримані дані 

свідчать про те, що студенти схильні вірити в себе та власні сили. Вони 

намагаються боротися  з перешкодами на життєвому шляху, упевнені в собі.  

Оточуючі рідко їх дратують, вони сприймають себе такими, якими їх 

сприймають оточуючі. Студенти  намагаються керуватися власними 

бажаннями та почуттями, вони не бояться невдач. Студенти мають позитивне 

уявлення про власне майбутнє, певнені у ньому, у досягненнях розраховують 

тільки на власні сили, намагаються корисно проводити вільний час, роблять 

усе для досягнення мети.  

На четвертому місці – високий рівень за шкалами «самоприйняття» у 

48,18% від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що 

студенти схильні до пліткування, їм важко бути чесними в спілкуванні, 

навіть, коли їм цього хочеться. Вони відчувають почуття провини, коли 

проявляють егоїзм, їм легко змиритися з власними слабостями, вони не 

бояться показати власну необізнаність або зробити помилку. 

На п’ятому місці – високий рівень за шкалами «контактність» у 44,54% 

від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що для студентів 

не важливо, щоб оточуючі розділяли їх точку зору, для них важливо 

дотримуватися власних принципів, ніж думка оточуючих. Вони не схильні 

відчувати почуття «боргу» за якийсь вчинок іншій людині. 

На шостому місці – високий рівень за шкалами «прийняття агресії» у 

43,18% від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що 

студенти не відчувають докори сумління, коли сердяться на когось. Вони 

бувають дуже злі на оточуючих, їм важко втримати пориви люті. Вони 

намагаються відверто виражати власні почуття, навіть, якщо вони можуть 

викликати негативне ставлення оточуючих. 
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На сьомому місці – високий рівень за шкалами «пізнавальні потреби» у 

41,36% від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що 

студенти схильні проявляти інтерес до оточуючого світу, пізнавати щось 

нове та цікаве. Вони не вважають за потрібне робити так, як необхідно 

оточуючим.  

У 55% досліджуваних переважає середній рівень за шкалою 

«креативність». Отримані дані свідчать про те, що студенти схильні до нових 

рішень складних ситуацій, прагнуть створювати щось нове, легко приймають 

ризиковані рішення. Студенти найбільше задоволення отримують від 

виконання цікавої роботи. 

На другому місці – середній рівень за шкалою «спонтанність» у 55,45% 

від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що студенти не 

намагаються завжди уникати засмучення. Рішення приймають спонтанно та 

задоволені цим результатом, полюбляють вчинити так, як вважають за 

потрібне. 

На третьому місці – середній рівень за шкалою «синергії» у 49,54% від 

вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що студентам 

подобаються люди, поведінку яких вони не схвалюють, їм важко оцінити 

особистісні якості іншої людини.  

На четвертому місці – середній рівень за шкалою «гнучкості 

поведінки» у 45,45% від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про 

те, що студентів турбує почуття провини, їх мало непокоїть власне 

самовдосконалення. 

На п’ятому місці – середній рівень за шкалою «ціннісні орієнтації» у 

42,72% від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що 

студенти не схильні поступатися власними принципами. Вони впевнені в 

собі, довіряють власним оцінкам, не бояться бути самими собою. 

На шостому місці – середній рівень за шкалою «уявлення про природу 

людини» у 42,27% від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, 

що студенти схильні вірити в природну здатність людини подолати всілякі 
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труднощі в житті, вірять у те, що людям від природи властива здатність 

розуміти один одного.  

Таким чином, дослідження самоактуалізації на першому зрізі в 

студентів показало, що в більшості студентів переважає високий рівень за 

шкалою «сенситивність». Студенти намагаються відкрито виражати власні 

почуття, незважаючи на ставлення до них оточуючих людей. Вони 

намагаються зрозуміти власні почуття,  іноді соромляться проявляти їх. 

На другому зрізі діагностики самоусвідомлення використовувалися 

такі методики. 

При дослідженні мети в житті особистості студентів на другому зрізі 

використовувався тест «Мета в житті» (Джеймс Крамбо, Леонард Махолик, 

модифікація Д. Леонтьєва) (див. Додаток А9) [103]. Результати представлені 

в таблиці 2.7. 

Таблиця 2.7. 

Виявлення мети в житті особистості студентів 

№ 

Р
ів

ен
ь 

Шкали 

Якість життя Сенс буття 
Перешкоди 

буття 

Відповіді на 

запитання буття 

Кіл-

ість 

досл. 

% 

Кіл-

ість 

досл. 

% 

Кіл-

ість 

досл. 

% 
Кіл-ість 

досл. 
% 

1 В 125 56,81 99 45 89 40,45 79 35,9 

2 С 36 16,36 52 23,63 70 31,81 81 36,81 

3 Н 59 26,81 69 31,36 61 27,72 60 27,27 
Примітка: В – високий, С – середній, Н – низький. 

 

Дослідження мети в житті студентів на другому зрізі показало, що у 

56,81% досліджуваних переважає високий рівень за шкалою «якість життя». 

Студенти мають ясну та чітку життєву мету, найчастіше  досягають її.  Вони 

намагаються зрозуміти мету власного життя та наповнити його сенсом. 

На другому місці високий рівень за шкалою «сенс буття» у 45% від 

вибірки досліджуваних. Студенти мають сенс власного буття, вважають своє 

життя осмисленим.  
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У 40,45% від вибірки досліджуваних переважає середній рівень за 

шкалою «перешкоди буття». Студенти вважають себе відповідальними 

особистостями, вони визнають що кожен має право на власний вибір свого 

життя. 

На другому місці середній рівень за шкалою «відповіді на запитання 

буття» у 36,81% від вибірки досліджуваних. Студенти намагаються 

визначити напрямок власного життєвого шляху, у них є мета в житті, у 

вільний час вони прагнуть робити щось корисне, ніж бездіяльно жити. 

Таким чином, дослідження мети в житті студентів на другому зрізі 

показало, що в більшості студентів переважає високий рівень за шкалою 

«якість життя». Студенти мають ясну та чітку життєву мету. У поясненні 

особистісної мети студенти частіше досягають успіху, ніж  нічого не 

досягають. Вони намагаються зрозуміти мету власного життя та наповнити 

його сенсом. 

При дослідженні стилів життя в студентів на другому зрізі 

застосовувалася методика «Стиль життя» (Ч. Матусевич) (див. Додаток А7) 

[185]. Результати представлені в таблиці 2.8. 

Таблиця 2.8. 

Визначення домінуючого стилю життя особистості студентів 

№ 
Назва стилю Домінуючий стиль життя 

Кіл-ість досл. % 

1 комфортність життя - - 

2 соціальна активність 52 23,63 

3 споживацька цінність 19 8,63 

4 домінування та влада 1 0,45 

5 моральний авторитет - - 

6 творче життя 7 3,18 

7 гедонізм (задоволення) 1 0,45 

8 патріотизм 1 0,45 

9 ощадливість 7 3,18 

10 пасивне спостереження - - 

11 естетична цінність 3 1,36 

12 есхологічна (релігійна) цінність - - 

13 інтелект 11 5 
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14 шахрайство 2 0,9 

15 діяльнісна цінність 13 5,9 

16 сімейне життя 3 1,36 

17 недовіра, ненависть до людей 1 0,45 

18 любов і дружба 16 7,27 

19 опортунізм (протистояння) 22 10 

20 професійна цінність 57 25,9 

21 цинізм, скептицизм 5 2,27 

 

Дослідження домінуючого стилю життя особистості студентів на 

другому зрізі показало, що у 25,9% від вибірки досліджуваних  домінують 

показники за шкалою «професійна цінність». Це свідчать про те, що студенти 

цінують професійну майстерність, захопленість і зайнятість насамперед 

трудовими питаннями й проблемами. Високо цінують навіть найтяжку, 

фізичну роботу, присвячують їй весь вільний час, охоче залишаються на 

роботі в неробочий час, щоб налагодити машину, закінчити розрахунки 

тощо. Погано себе почувають без роботи, світ для них стає порожнім, 

відчувають почуття втрати власної моральної цінності: не працюючи, 

відчувають себе соціально нікчемними. Студенти згодні працювати навіть у 

тому випадку, коли не одержують відповідної винагороди, для них 

найважливіше одержувати задоволення від роботи, аніж від грошей, які 

потрібні їм тому, що без них не можна задовольнити матеріальні потреби. 

На другому місці домінує цінність  «соціальна активність» у 23,63% від 

вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що студенти цінують 

активне соціальне життя, прагнуть брати участь у діяльності різних 

організацій, мати вплив на прагнення та погляди інших людей. Вони активно 

включаються у вирішення соціальних проблем, насамперед дбають про 

суспільні, загальні справи, а власні, особисті справи оцінюються ними як 

другорядні. Студенти відчувають велику доброзичливість та співчуття до 

людей, прагнуть зрозуміти їх життєві проблеми. Вони мають систему 

поглядів на оточуючий світ, впевнені, що процеси, які відбуваються в ньому 
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залежать тільки від діяльності людей, не визнають існування жодних 

передумов або впливу долі, мають віру у власну діяльність і власні сили. 

На третьому місці домінує цінність  «опортунізму (протистояння)» у 

10% від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що студенти 

цінують спокій і життєві зручності, уникають життєвих негараздів,  ситуацій 

боротьби, різних емоцій і хвилювань. Студенти прагнуть уникати невдачі, 

надають перевагу в житті перевіреним шляхам, їм не подобається пошук 

невідомих методів у роботі, у розвагах та ін., прагнуть без напруги 

користуватися надійними традиційними зразками поведінки у всіх можливих 

ситуаціях. 

На четвертому місці у 8,63% від вибірки досліджуваних домінує 

«споживацька цінність». Отримані дані свідчать про те, що студенти цінують 

дрібні задоволення повсякденного життя, турбуються про те, щоб своєчасно 

поздоровити когось з днем народження, святами й привезти з поїздки якийсь 

дрібний сувенір, щоб придбати красиві цінні речі, коштовності, 

накопичувати гроші, володіти всім цим в якомога більшій кількості, не 

витрачаючи їх на щоденні потреби. 

На п’ятому місці у 7,27% від вибірки досліджуваних  домінує цінність 

«любові та дружби». Отримані дані свідчать про те, що студенти цінують 

різні види любові у всіх її варіантах (любов до природи, мистецтва, дружбу, 

любов статеву тощо) і любов є основною метою їх життя; заради любові 

можуть відмовитися від трудових домагань, від приятельських стосунків, 

емоції і почуття в них переважають над розумом. Студенти високо цінують 

перше кохання, сповнене переживаннями, взаємної довіри, вони поступливі, 

прихильні до людей, повністю віддані людині, яку кохають, охоче 

допомагають людям, які потребують цієї допомоги, високо цінують симпатії, 

мають багато друзів і приятелів, підтримують зв’язки протягом багатьох 

років, жодної користі не переслідують, а просто відчувають почуття симпатії 

й любові. 
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На шостому місці у 5% від вибірки досліджуваних домінує цінність 

«інтелекту». Отримані дані свідчать про те, що студенти в усьому цінують 

інтелектуальні здібності. Для них має першочергове значення духовне 

багатство особистості, високий рівень її інтелектуального й морального 

розвитку, широта її ерудиції. Вони прагнуть до постійного 

самовдосконалювання, розширення ерудиції, виховання волі, розвитку свого 

інтелекту, фізичної сили, на людей дивляться поблажливо, але зверхньо, 

вважають, що переважна більшість не тільки не досягла високого рівня 

психічного розвитку, а й не дуже прагне цього. Головний мотив вчинків 

людей цього типу – виявити себе і свою досконалість.  

На сьомому місці у 3,18% від вибірки досліджуваних  домінує цінність 

«творчого життя та цінність ощадливості». Отримані дані свідчать про те, що 

студенти цінують нове, невідоме, причому це можуть бути як нові культурні 

цінності (художні вироби, літературні та музикальні твори тощо), так і 

цінності матеріальні (геологічні відкриття, технічні винаходи та ін.). Вони 

багато працюють над собою, отримують знання про світ, про людей, 

здобувають освіту, наукові ступені та звання, їм подобається їх робота, крім 

неї, ні про що не пам’ятають, працюють, незважаючи на стан здоров’я, іноді 

ціною напруження долають хвороби та створюють справу свого життя. 

Студенти високо цінують правду, прагнуть до розкриття таємниць природи й 

людського минулого, борються за власні ідеї, коли переконані в тому, що 

створили дещо цінне, що заслуговує на увагу, готові в цій боротьбі 

жертвувати життям. Студенти цінують ощадливість у всьому, вони прагнуть 

до накопичення грошей, коштовностей в якомога більшій кількості, не 

витрачаючи гроші на щоденні потреби. Вони надто економні і в 

повсякденному житті турбуються про те, щоб сьогодні обов’язково 

залишилося щось на завтра, щоб був запас на «чорний день» і було що 

залишити дітям, онукам; з метою економії відмовляються від багатьох 

задоволень, розваг. Студенти намагаються не приятелювати із сусідами, 

уникають друзів, підтримують тісні зв’язки тільки з родичами, як правило, 
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вони обережно ставляться до суспільної власності, цінують у всьому 

порядок, турбуються про його підтримування. 

На восьмому місці у 2,27% від вибірки досліджуваних домінує 

«діяльнісна цінність та цінність цинізму, скептицизму». Отримані дані 

свідчать про те, що студенти цінують справу, дії, діяльність, але, на їх думку, 

людина, яка не вміє активно діяти, мати значні здобутки, нічого не варта. 

Вони високо цінують працю, людську працелюбність, здатність людини 

виконувати тяжку фізичну працю, прагнуть підвищити продуктивність 

діяльності робітників шляхом уведення технічних удосконалень і перебудови 

засобів праці, полегшити тяжку працю. Студенти скептично ставляться до 

нових ідей. 

На дев’ятому місці у 1,36% від вибірки досліджуваних знаходяться 

«естетична цінність та цінність сімейного життя». Отримані дані свідчать про 

те, що студенти високо цінують красоту, прекрасне; переживають почуття 

прекрасного, створення красивих предметів і взагалі прекрасне цінують вище 

за інші цінності. Цінують свій дім, свою сім’ю, і все, що стосується сімейного 

життя, розглядають як найдорожче, першочергове, а решту – як додаток до 

справ сімейних або як життєву необхідність. Їм подобається турбуватися про 

членів сім’ї. 

На десятому місці у 0,9% від вибірки досліджуваних знаходиться 

цінність «шахрайства». Отримані дані свідчать про те, що студенти цієї 

категорії цінують спритність, хитрощі, здатність не дати себе зганьбити, 

схильність не тримати слова, коли вигідно – не зважати на обставини. 

На останньому місці у 0,45% від вибірки досліджуваних знаходяться 

цінності «домінування та влади, гедонізму (задоволення), патріотизму, 

недовіри, ненависті до людей». Отримані дані свідчать про те, що студенти 

цінують завоювання високого престижу і влади, до того, щоб управляти й 

спрямовувати діяльність. Цінують власне задоволення, радість та розваги, 

тобто керуються в житті принципом задоволення. Високо цінують свою 

Батьківщину, її досягнення. Проявляють недовіру до оточуючих. 
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Таким чином, дослідження домінуючого стилю життя особистості 

студентів на другому зрізі показало, що в більшості студентів домінує 

професійна цінність. Студенти цінують професійну майстерність, 

захопленість і зайнятість насамперед трудовими питаннями й проблемами. 

При дослідженні особливості самоставлення студентів на другому зрізі 

застосовувався опитувальник «Самоставлення» (В. Столін, С. Пантилеєв) 

(див. Додаток А8) [144]. Результати представлені в таблиці 2.9. 

Таблиця 2.9. 

Виявлення особливостей самоставлення студентів 

Рівень 
Шкали 

S І ІІ ІІІ ІV 1 2 3 4 5 6 7 

Домін

уючий 

рівень 

К 
22

0 
128 114 16 112 20 21 70 11 10 63 10 

% 
10

0 

58,

18 

51,8

1 
7,27 

50,

9 

9,0

9 
9,54 31,81 5 4,54 

28,6

3 

4,5

4 

Не 

доміну

ючий 

рівень 

К - 92 106 204 108 200 219 150 209 210 157 
21

0 

% - 
41,

81 

48,1

8 

92,7

2 

49,

09 

90,

9 

99,5

4 
68,18 95 

95,4

5 

71,3

6 

95,

45 
Примітка: К – кількість досліджуваних, шкали: S – глобальне самоставлення, І – 

самоповага, ІІ – аутосимпатія, ІІІ – очікуване ставлення від інших, ІV – самоінтерес, 1 – 

самовпевненість, 2 – ставлення інших, 3 – самоприйняття, 4 – самокерівництво, 5 – 

самозвинувачення, 6 – самоінтерес, 7 – саморозуміння. 

 

Дослідження само відношення студентів на другому зрізі показало, що 

у 100% від вибірки досліджуваних домінує «шкала S – глобальне 

самоставлення». Отримані дані свідчать про позитивне ставлення студентів 

до себе, вони вважають себе активною та енергійною особистістю. Студенти 

поважають самих себе, не прагнуть щось у собі змінити, оскільки 

подобаються собі такими, які вони є. Студенти розуміють власні почуття та 

вчинки. Вони вміють адекватно оцінити себе та свої якості. Студенти схильні 

самим будувати власну долю, а не розраховувати на випадок. Вони 

вважають, що необхідно виконувати власні обіцянки, схильні розраховувати 

на власні сили, мають реалістичні плани на майбутнє. 
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На другому місці  шкала «І – самоповага» домінує у 58,18% від вибірки 

досліджуваних. Отримані дані свідчать про вміння студентів виконувати дані 

обіцянки, вони схильні вважати, що здатні контролювати власну долю. 

Студенти не схильні жаліти самих себе, не прагнуть щось у собі змінити, бо 

подобаються собі такими, які вони є. Студенти завжди розраховують на 

власні сили, вони енергійні та цілеспрямовані.  

На третьому місці  шкала «ІІ – аутосимпатія» домінує у 51,81% від 

вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що студенти схильні 

схвалювати власні вчинки та довіряти власним намірам, вони мають дружнє 

ставлення до себе. Студенти вважають, що мають більше переваг ніж 

недоліків та в цілому подобаються самі собі. У них немає приводу себе 

ненавидіти та нехтувати.  

На четвертому місці  шкала «ІV – самоінтерес» домінує у 50,9% від 

вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать прояв у студентів інтересу до 

власної особистості, власного внутрішнього світу. Вони вважають себе 

цікавити співрозмовниками. 

Таким чином, дослідження самоставлення студентів на другому зрізі 

показало, що в більшості домінує «шкала S – глобальне самоставлення». 

Отже, студенти проявляють позитивне ставлення до себе, вважають себе 

активною та енергійною особистістю.  

При дослідженні міри вираженості соціально-психологічних 

установок студентів на другому зрізі застосовувалася методика «Діагностика 

соціально-психологічних установок особистості в мотиваційно-потребовій 

сфері» (О. Потемкіної) (див. Додаток А10) [161]. Результати представлені в 

таблиці 2.10. 
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Таблиця 2.10. 

Аналіз вираженості соціально-психологічних установок студентів 

 

Рівень Установки 

1 2 3 4 

К % К % К % К % 

Домінуючий 

рівень 
28 12,72 114 51,81 129 58,63 47 21,36 

Недомінуючий 

рівень 
192 87,27 106 48,18 91 41,36 173 78,63 

Рівень Установки 

5 6 7 8 

К % К % К % К % 

Домінуючий 

рівень 
56 25,45 47 21,36 49 22,27 56 25,45 

Недомінуючий 

рівень 
164 74,54 173 78,63 171 77,72 164 74,54 

 

Примітка: 1 – орієнтація на процес, 2 – орієнтація на результат, 3 – орієнтація на 

альтруїзм, 4 – орієнтація на егоїзм, 5 – орієнтація на працю, 6 – орієнтація на свободу, 7 – 

орієнтація на владу, 8 – орієнтація на гроші. 

 

Дослідження соціально-психологічних установок особистості 

студентів на другому зрізі в мотиваційно-потребовій сфері студентів 

показало, що у 51,81% від вибірки досліджуваних переважає установка 

«орієнтація на результат». Отримані результати свідчать про прагнення 

студентів займатися цікавою справою, досягати поставленої мети. Вони 

цінують власну свободу, упевнено себе відчувають у новому оточенні. 

На другому місці – установка «орієнтація на альтруїзм» у 58,63% від 

вибірки досліджуваних. Отримані результати свідчать про прагнення 

студентів до виконання цікавої роботи. Студенти прагнуть отримати 

владу в спілкуванні з іншими людьми. 

Таким чином, дослідження соціально-психологічних установок 

особистості студентів на другому зрізі в мотиваційно-потребовій сфері 

студентів показало, що в більшості студентів переважає установка 

«орієнтація на результат». Студенти мають прагнення займатися цікавою 
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справою, досягати поставленої мети, цінують власну свободу, впевнено 

себе відчувають у новому оточенні. 

На третьому зрізі діагностики самоусвідомлення використовувалися 

такі методики. При дослідженні виявлення особливостей вольової 

саморегуляції особистості студентів застосовувався тест-опитувальник 

«Вольової саморегуляції» (А. Звєрков, Е. Ейдман) (див. Додаток А) [161]. 

Результати представлені в таблиці 2.11. 

Таблиця 2.11. 

Дослідження особливостей вольової саморегуляції особистості студентів 

№ 

Р
ів

ен
ь 

Шкали 

Загальна шкала Наполегливість Самовладання 

Кіл-ість 

досл. 
% 

Кіл-ість 

досл. 
% 

Кіл-ість 

досл. 
% 

1 В 134 60,9 145 65,9 177 80,45 

2 С 75 34,09 64 29,09 38 17,27 

3 Н 11 5 11 5 5 2,27 
Примітка: В – високий, С – середній, Н – низький. 

 

Дослідження вольової саморегуляції у студентів на третьому зрізі 

показало, що у 80,45% від вибірки досліджуваних переважає високий рівень 

за шкалою «самовладання». Отримані дані свідчать про те, що в студентів 

високий рівень довільного контролю емоційних реакцій і станів. Вони 

емоційно стійкі, добре володіють собою в різноманітних ситуаціях, для них 

характерний внутрішній спокій, упевненість у собі, відсутність страху перед 

невідомим. Студенти готові до сприймання нового, непередбаченого, мають 

свободу поглядів з тенденцією до новаторства й радикалізму.  

На другому місці високий рівень за шкалою «наполегливість» у 65,9% 

від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що студенти 

проявляють наполегливість у будь-якій справі. Вони діяльні та працездатні, 

активно прагнуть до виконання запланованого, їх мобілізують перешкоди на 

шляху до мети, не відвертають альтернативи та спокуси, головна їх цінність 
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– розпочата справа. Їм притаманна повага до соціальних норм, прагнення 

повністю підпорядкувати їм свою поведінку.  

На останньому місці високий рівень за шкалою «загальна шкала» у 

60,9% від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про емоційну 

зрілість, активність, незалежність, самостійність. Студенти впевнені в собі, 

мають стійкі наміри, реалістичність поглядів, розвинене почуття особистого 

обов'язку. Вони добре рефлексують особисті мотиви, планомірно втілюють 

власні наміри, уміють розподіляти зусилля й здатні контролювати свої 

вчинки, володіють вираженою соціально-позитивною спрямованістю. 

Студенти прагнуть контролювати кожен нюанс власної поведінки і 

ставляться з тривожністю з приводу найменшої її спонтанності. 

Таким чином, дослідження вольової саморегуляції студентів на 

третьому зрізі показало, що в більшості студентів переважає високий рівень 

за шкалою «самовладання», отже, студенти мають високий рівень довільного 

контролю емоційних реакцій і станів. 

Узагальнені результати першого та третього зрізу дослідження 

особливостей вольової саморегуляції особистості студентів представлено на 

рис. 2.1.  

 

Рис. 2.1. Аналіз особливостей вольової саморегуляції особистості 

студентів на першому та третьому зрізі 
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Порівняльний аналіз вольової саморегуляції в студентів на першому та 

третьому зрізі показав, що після проведення тренінгу самоусвідомлення та 

самоаналізу на тему «Хто я?» кількісно підвищилися показники за всіма 

шкалами: «загальна шкала», «наполегливість» та «самовладання». Отримані 

дані засвідчують про ефективність тренінгу та самоаналізу, які сприяють 

формуванню навичок упевненості в собі, наполегливості в досягненні 

поставленої мети, цілеспрямованості особистості. Студенти вміють 

контролювати власні емоції  та почуття. 

При дослідженні ставлення студентів до самого себе та інших людей на 

третьому зрізі застосовувалася методика «Особистісного диференціала» 

(адаптація В. Бехтерева) (див. Додаток А1) [161]. Результати представлені в 

таблиці 2.12. 

Таблиця 2.12. 

Визначення ставлення студентів до самих себе та інших людей на 

першому та третьому зрізі 

№ Рівень 

Фактори 

Оцінка Сила Активність 

Перший 

зріз 

Третій 

зріз 

Перший 

зріз 

Третій 

зріз 

Перший 

зріз 

Третій 

зріз 

% % % % % % 

1 Високий 47,27 70,45 48,18 71,36 53,18 68,63 

2 Середній 27,27 24,54 33,18 26,36 29,54 29,54 

3 Низький 25,45 5 18,63 2,27 17,27 1,81 

 

Дослідження ставлення студентів до самих себе та інших людей на 

третьому зрізі показало, що серед високих рівнів переважає фактор «сила» у 

71,36% від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що в 

студентів розвинена вольова сторона особистості. Студенти впевнені в собі, 

незалежні, схильні розраховувати на власні сили у важких ситуаціях.  

На другому місці фактор «активності» у 70,45% від вибірки 

досліджуваних. Отримані дані свідчать про високу активність студентів, 

товариськість та імпульсивність. 
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На третьому місці високий рівень за фактором «оцінка» у 68,63% від 

вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про високий рівень 

самоповаги. Студенти сприймають себе як особистість, схильні 

усвідомлювати себе як носія позитивних, соціально бажаних характеристик, 

задоволені собою. 

Таким чином, дослідження ставлення студентів до самих себе та інших 

людей на третьому зрізі показало, що переважає фактор «сила», який 

свідчить про розвинену вольову сторону особистості, упевненість у собі, 

незалежність, схильність студентів розраховувати на власні сили у важких 

ситуаціях. 

Узагальнені результати першого та третього зрізу дослідження 

ставлення студентів до самого себе та інших людей, методика 

«Особистісного диференціалу» (адаптація В. Бехтерева) (див. Додаток А1) 

[161], представлені на рисунку 2.2. 

 

 

Рис. 2.2. Показники ставлення студентів до самих себе та інших людей на 

першому та третьому зрізі 

Порівняльний аналіз ставлення студентів до самих себе та інших людей 

на першому та третьому зрізі показав, що після проведення тренінгу 

самоусвідомлення та самоаналізу на тему «Хто я?» кількісно підвищилися 

показники за всіма шкалами: «оцінка», «сила», та «активність». Отримані 

дані засвідчують позитивний вплив бесіди та самозвіту на особливості 

ставлення студентів до самих себе та інших людей. Студенти адекватно 
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оцінюють власні сили та здібності, уміють справлятися с життєвими 

труднощами, проявляють активність у досягненні мети. 

При дослідженні рівнів ергічності, пластичності темпу та емоційності 

як властивостей темпераменту на третьому зрізі в студентів застосовувалася 

методика «Дослідження властивостей темпераменту» (В. Русалов) (див. 

Додаток А2) [161]. Результати представлені в таблиці 2.13. 

Таблиця 2.13. 

Виявлення рівнів ергічності, пластичності темпу та емоційності як 

властивостей темпераменту в студентів 

№
 

Р
ів

ен
ь Шкали 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

% % % % % % % % % 

1
 

В
  25,9 66,81 61,81 69,09 46,81 37,27 36,81 32,27 - 

2
 

С
 62,72 26,81 30 28,18 49,54 42,72 55,45 54,54 - 

3
 

Н
 11,36 6,36 8,18 2,72 3,63 20 7,72 13,18 100 

Примітка: В – високий, С – середній, Н – низький, К – кількість досліджуваних, 1 – 

предметна ергічність (Ер), 2 – соціальна ергічність (СЕр), 3 – пластичність (П), 4 – 

соціальна пластичність (СП), 5 – темп (Т), 6 – соціальний темп (СТ), 7 – емоційність (Ем), 

8 – соціальна емоційність (СЕм), 9 – контрольні запитання на соціальну бажаність (К). 
 

Дослідження рівнів ергічності, пластичності темпу та емоційності як 

властивостей темпераменту на третьому зрізі в студентів показало, що у 

69,09% від вибірки досліджуваних переважає високий рівень за шкалою 

«соціальна пластичність». Отримані дані свідчать про вміння студентів 

активно вести бесіду, схильність до обмірковування власних думок перед 

тим, як озвучити. У студентів не виникають конфлікти через невміння 

довести власну думку. Вони вміють вдало розпочати розмову, викликати 

інтерес у оточуючих, легко знайомляться з новими людьми. Студенти перед 

початком розмови намагаються все обміркувати й тільки після того 

розпочинати розмову. 

На другому місці – високий рівень за шкалою «соціальна ергічність» у 

66,81% від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що 
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студенти полюбляють бути в компанії, ніж на самоті, найважливіше для них 

є спілкування з оточуючими, вони не уявляють своє життя без спілкування з 

людьми. 

На третьому – місці високий рівень за шкалою «пластичність» у 61,81% 

від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про схильність студентів 

до вміння виконувати одночасно багато справ, їм легко виконувати справу, 

яка потребує миттєвої реакції. Вони легко переключаються з однієї справи на 

іншу та створюють нові ідеї, легко беруться до виконання нового доручення.  

Переважає середній рівень за шкалою «предметна ергічність» у 62,72% 

від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що студенти 

відчувають постійну потребу в діяльності. Вони можуть легко виконувати 

роботу, яка вимагає тривалої уваги та великої зосередженості. Студенти 

мають потяг до напруженої відповідальної діяльності, відчувають потребу в 

роботі, яка потребує повної віддачі. Вони здатні виконувати тривалу роботу. 

Студенти віддають перевагу важким справам, які вимагають багато енергії, 

полюбляють виконувати напружену роботу. 

На другому місці середній рівень за шкалами «емоційність» у 55,45% 

від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що студентам 

властиве хвилювання та занепокоєння через невдале виконане завдання, вони 

схильні хвилюватися через негаразди у виконаній роботі. Студенти легко 

засмучуються через невдачі, на їх настрій може вплинути незакінчена справа 

або поганий настрій оточуючих, отже, студенти мають нестійкий настрій, 

який схильний до коливання.  

На третьому місці – середній рівень за шкалами «соціальна 

емоційність» у 54,54% від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать 

про те, що студентам властива схильність студентів переживати після 

невдалої розмови з оточуючими, часто хвилюються через ставлення 

оточуючих та близьких до них людей.  

На четвертому місці – середній рівень за шкалою «темп» у 49,54% від 

вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що студенти активні 
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та рухливі, їм не подобається монотонна та спокійна робота, подобається 

виконувати роботу у швидкому темпі.  

На п’ятому місці – середній рівень за шкалою «соціальний темп» у 

42,72% від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про вміння 

студентів швидко говорити, легко сприймати швидку мову інших людей, 

вони схильні говорити вільно та без запинки, мають активну міміку та 

жестикуляцію.  

У 100% досліджуваних переважає низький рівень за шкалою 

«контрольні запитання на соціальну бажаність». Отримані дані свідчать про 

те, що  усі студенти відповіли щиро, отже, результати є достовірними.  

Таким чином, дослідження рівнів ергічності, пластичності темпу та 

емоційності як властивостей темпераменту на третьому зрізі в студентів 

показало, що переважає високий рівень за шкалою «соціальна пластичність». 

Студенти вміють активно вести бесіду, схильні до обмірковування власних 

думок перед тим, як озвучити. У студентів не виникають конфлікти через 

невміння довести власну думку. Вони вміють вдало розпочати розмову, 

викликати інтерес у оточуючих, легко знайомляться з новими людьми. 

Студенти перед початком розмови намагаються все обміркувати й тільки 

після того розпочинати розмову. 

Узагальнені результати першого та третього зрізу дослідження рівнів 

ергічності, пластичності темпу та емоційності як властивостей темпераменту  

студентів, методика «Дослідження властивостей темпераменту» (В. Русалов) 

(див. Додаток А2) [161] представлені на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Особливості властивостей темпераменту студентів на першому 

та третьому зрізі 

Порівняльний аналіз рівнів ергічності, пластичності темпу та 

емоційності як властивостей темпераменту на першому та третьому зрізі в 

студентів показав, що після проведення тренінгу самоусвідомлення та 

самоаналізу на тему «Хто я?» підвищилися показники за всіма шкалами: 

«предметна ергічність», «соціальна ергічність», «пластичність», «соціальна 

пластичність», «темп», «соціальний темп», «емоційність», «соціальна 

емоційність», «контрольні запитання на соціальну бажаність». Отримані дані 

засвідчують позитивний вплив тренінгу та самоаналізу на гнучкість 

поведінки студентів, соціальну адаптацію, уміння попереджувати та 

вирішувати конфліктні ситуації. Студенти мають розвинені комунікативні 

навички, легко вступають у контакт, уміють контролювати власні емоції, 

розпізнають емоції оточуючих. 

При визначенні комунікативно-соціальної компетентності на третьому 

зрізі в студентів застосовувалася методика «Визначення комунікативно-

соціальної компетентності» (КСК) (див. Додаток А3) [161]. Результати 

представлені в таблиці 2.14. 
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Таблиця 2.14. 

Аналіз комунікативно-соціальної компетентності у студентів 

№ 

Р
ів

ен
ь Шкали 

СКН НН К ПСР УН ФН 

К % К % К % К % К % К % 

1 В 
37 16,81 122 

55,4

5 
37 16,81 42 19,09 42 19,09 50 

22,7

2 

2 С 100 45,45 15 6,81 83 37,72 76 34,54 60 27,27 68 30,9 

3 Н 
83 37,72 83 

37,7

2 

10

0 
45,45 102 46,36 

11

8 
53,63 102 

46,3

6 
Примітка: В – високий, С – середній, Н – низький, К – кількість досліджуваних, 

СКН – соціально-комунікативна незграбність, НН – нетерпимість до невизначеності, К – 

надмірний потяг до конформності, ПСР – підвищене прагнення до статусного росту, УН – 

орієнтація на уникнення невдач, ФН – фрустраційна нетолерантність. 
 

Дослідження комунікативно-соціальної компетентності на третьому 

зрізі в студентів показало, що у 55,45% від вибірки досліджуваних переважає 

високий рівень за шкалою «нетерпимість до невизначеності». Отримані дані 

свідчать про те, що студенти мають потяг до упорядкування власних справ, 

вони прагнуть знати думку про себе значимих людей, щоб уникнути 

невизначеності, користуються порадами обізнаних людей. Студенти схильні 

довго приймати рішення, у ситуації невизначеності відчувають внутрішню 

тривогу. Вони прагнуть знати майбутнє, спілкуються лише з тими, кого 

вважають передбачуваними, усі свої рішення вважають остаточними, не 

полюбляють справ, що ще не завершені та не мають кінцевих  результатів, не 

полюбляють неочикованих сюрпризів.  Студенти не сподіваються на випадок 

та «навмання» починаючи справу, знають її результат. 

У 45,45% від вибірки досліджуваних середній рівень за шкалою 

«соціально-комунікативна незграбність». Отримані дані свідчать про 

бадьорість, веселість, привітність, сміливість у поведінці студентів. Студенти 

схильні проявляти щирість, чуйність, гнучкість у спілкуванні, легко входять 

у будь-яке товариство, мають багато друзів, полюбляють приймати гостей, 

викликають симпатію оточуючих. 
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У 53,63% від вибірки досліджуваних низький рівень за шкалою 

«орієнтація на уникнення невдач». Отримані дані свідчать про те, що в 

студентів виражений мотив досягнення успіху. Труднощі викликають у них 

активність, бажання діяти, невдачі їх не лякають. 

У 46,36% від вибірки досліджуваних переважає низький рівень за 

шкалами «підвищене прагнення до статусного росту» та «фрустраційна 

нетолерантність». Отримані дані свідчать про те, що студентам властива 

адекватна самооцінка, природна поведінка без претензій на виключно 

значиму роль. Студентам не притаманні заздрість, ревнощі, 

демонстративність, прагнення до керування, домінантність, властолюбство, 

зверхність та ін. Студентам у будь-якій ситуації притаманні прояви спокою, 

вони мають адекватну реакцію на перешкоди. 

У 45,45% від вибірки досліджуваних низький рівень за шкалою 

«надмірний потяг до конформності». Отримані дані характеризують 

студентів як незалежних особистостей, які мають свою думку й не бояться її 

висловлювати та наполегливо відстоювати, не звертаючи уваги на статус і 

авторитет опонента. Вони готові брати на себе відповідальність за власні дії. 

Таким чином, дослідження комунікативно-соціальної компетентності 

на третьому зрізі студентів показало, що в студентів переважає високий 

рівень за шкалою «нетерпимість до невизначеності». Студенти мають потяг 

до упорядкування власних справ, вони прагнуть знати думку про себе 

значимих людей, щоб уникнути невизначеності, а також користуються 

порадами обізнаних людей. 

Узагальнені результати першого та третього зрізу визначені 

комунікативно-соціальною компетентністю студентів, методика «Визначення 

комунікативно-соціальної компетентності» (КСК) (див. Додаток А3) [161], 

представлені на рис. 2.4. 

Порівняльний аналіз комунікативно-соціальної компетентності на 

першому та третьому зрізі в студентів показав, що після проведення тренінгу 

самоусвідомлення та самоаналізу на тему «Хто я?», якісно та кількісно 
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змінився показник за шкалою «соціально-комунікативна незграбність»:  був 

високий рівень, а став – середній рівень. Усі інші показники змінилися 

кількісно: за шкалою «нетерпимість до невизначеності» збільшився високий 

рівень, за шкалами «надмірний потяг до конформності», «орієнтація на 

уникнення невдач» зменшився низький рівень, за шкалами «підвищене 

прагнення до статусного росту» та «фрустраційна нетолерантність» 

збільшився низький рівень. Отримані дані засвідчують позитивний вплив 

тренінгу самоусвідомлення та самоаналізу на здатність студентів визначати 

мету власного життя, створення життєвого плану, досягнення цілей: у 

досягненні мети вони орієнтовані на отримання удачі. Студенти мають 

власну думку, не бояться проявляти власну індивідуальність. Вони мають 

адекватну самооцінку, не прагнуть до високого соціального статусу. 

 

Рис. 2.4. Рівні комунікативно-соціальної компетентності в студентів на 

першому та третьому зрізі 

При виявленні психічних станів особистості в студентів на третьому 

зрізі застосовувався тест «Самооцінка психічних станів» (Г. Айзенк) (див. 

Додаток А4) [161]. Результати представлені в таблиці 2.15. 
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Таблиця 2.15. 

Аналіз психічних станів особистості в студентів 

№ Рівень 

Шкали 

Тривожність Фрустрація Агресивність Ригідність 

Кіл-

ість 

досл. 

% 

Кіл-

ість 

досл. 

% 

Кіл-

ість 

досл. 

% 

Кіл-

ість 

досл. 

% 

1 Високий  14 6,36 13 5,9 12 5,45 27 12,27 

2 Середній 55 25 44 20 77 35 71 32,27 

3 Низький 151 68,63 163 74,09 131 59,54 122 55,45 

 

Дослідження психічних станів особистості студентів на третьому зрізі 

показало, що переважає низький рівень за шкалою «фрустрація» у 74,09% від 

вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що студенти схильні 

до емоційного занепаду, вони часто звинувачують себе у власних невдачах, 

не намагаються боротися з обставинами, уважають це некорисним. Вони 

відчувають розгубленість перед труднощами в житті.  

На другому місці низький рівень за шкалою «тривожність» у 68,63% 

від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що студенти 

відчувають себе впевненими в собі, у власних силах та можливостях; їх не 

лякають труднощі в житті.  

На третьому місці низький рівень за шкалою «агресивність» у 59,54% 

від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що студенти 

схильні в розмові перебивати співрозмовника, прагнуть, щоб останнє слово в 

розмові було за ними, їх легко роздратувати, вони люблять робити 

зауваження оточуючим. Студенти погано себе стримують, коли 

розгніваються, прагнуть бути авторитетом для інших, для них головне 

керувати, а не підкорятися іншим. Вони мають різку жестикуляцію, схильні 

до мстивої поведінки.  

На четвертому місці низький рівень за шкалою «ригідність» у 55,45% 

від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що студентам 

важко змінювати установлені звички, важко переключати увагу з однієї 
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справи на іншу,  важко встановлювати контакти з іншим людьми. Вони не 

схильні до ризику в справах та вчинках. 

Таким чином, дослідження психічних станів у студентів на третьому 

зрізі показало, що в більшості студентів переважає низький рівень за шкалою 

«тривожність». Отримані дані свідчать про те, що студенти не відчувають 

себе впевненими в собі, легко засмучуються, переймаються, їх лякають 

труднощі в житті. Студентів легко переконати, впевнити в чомусь, вони 

схильні до  впливу авторитетної особистості.  

Узагальнені результати першого та третього зрізу виявлення психічних 

станів особистості у студентів, тест «Самооцінка психічних станів» 

(Г. Айзенк) (див. Додаток А4) [161], представлені на рис. 2.5. 

Порівняльний аналіз психічних станів особистості студентів на 

першому та третьому зрізі показав, що після проведення тренінгу та 

самоаналізу на тему «Хто я?»,  якісно та кількісно змінився показник за 

шкалами «тривожність», «агресивність» та «ригідність»:  був середній рівень, 

а став – низький. 

 

 

Рис. 2.5. Аналіз психічних станів особистості в студентів на першому та 

третьому зрізі 
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За шкалою «фрустрація» кількісно збільшився показник низького 

рівня. Отримані дані засвідчують позитивний вплив тренінгу та самоагалізу 

на зниження рівня тривожності як особистісної риси характеру, проявів 

агресивності у спілкуванні, негнучкості мислення, почуття незадоволеності 

власними досягненнями. 

При дослідження тривожності як стану (ситуаційна тривожність), і як 

особистісної властивості (особистісна тривожність), у студентів на третьому 

зрізі застосовувався тест-опитувальник «Діагностика тривожності» 

Ч. Спилбергера (адаптація Ю. Ханіна) (див. Додаток А5) [161]. Результати 

представлені в таблиці 2.16. 

Таблиця 2.16. 

Аналіз особистісної та ситуативної тривожності в студентів 

№ Рівень 

Шкали 

Ситуативна 

тривожність 

Особистісна 

тривожність 

Кіл-ість 

досл. 
% 

Кіл-ість 

досл. 
% 

1 Дуже висока тривожність 3 1,36 1 0,45 

2 Висока тривожність 21 9,54 55 25 

3 Середня тривожність 61 27,72 46 20,9 

4 Низька тривожність 132 60 112 50,9 

5 Дуже низька тривожність 3 1,36 6 2,72 

 

Дослідження ситуативної та особистісної тривожності в студентів на 

третьому зрізі показало, що у 60% від вибірки досліджуваних переважає 

низький рівень за шкалою «ситуативної тривожності». Отримані дані 

свідчать про те, що студенти, схильні до прояву спокійної поведінки, 

відчувають себе вільно та комфортно, мають почуття внутрішнього 

задоволення. 

У 50,9% від вибірки досліджуваних  переважає низький рівень за 

шкалою «особистісна тривожність». Отримані дані свідчать про те, що 

студенти рідко бувають роздратованими, мають переважно гарний настрій, 

упевнені в собі.  
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Таким чином, дослідження ситуативної та особистісної тривожності в 

студентів на третьому зрізі показало, що переважає низький рівень за 

шкалою «ситуативної тривожності». Отримані дані свідчать про те, що 

студенти схильні до прояву спокійної поведінки, відчувають себе вільно та 

комфортно, мають почуття внутрішнього задоволення. 

Узагальнені результати першого та третього зрізу дослідження 

тривожності як стану (ситуаційна тривожність) і як особистісної властивості 

(особистісна тривожність) у студентів, тест-опитувальник «Діагностика 

тривожності» (Ч. Спилбергер, Ю. Ханін) (див. Додаток А5) [161], 

представлені на рис. 2.6. 

 

Рис. 2.6. Показники особистісної та ситуативної тривожності в студентів 

на першому та третьому зрізі 

 

Порівняльний аналіз ситуативної та особистісної тривожності на 

першому та третьому зрізі в студентів показав, що після проведення тренінгу 

та самоаналізу на тему «Хто я?»  якісно та кількісно змінився показник за 

шкалами «ситуативна тривожність» та «особистісна тривожність». За 

шкалою «ситуативна тривожність» був середній рівень, а став – низький.  

Отже, у студентів підвищився рівень самоусвідомлення, вони стали більш 

урівноваженими та стриманими в стресових ситуаціях. За шкалою 

«особистісна тривожність» був високий рівень, а став – низький, а також у 
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студентів за рахунок самоусвідомлення знизився рівень особистісної 

тривожності в стресових ситуаціях. Отримані дані засвідчують позитивний 

вплив тренінгу та самоаналізу на прояви ситуативної та особистісної 

тривожності. Студенти стали більш стриманими, мають адекватний рівень 

тривожності, що сприяє ефективній навчальній діяльності.  

При дослідження самоактуалізації особистості в студентів на третьому 

зрізі застосовувався «Самоактуалізаційний тест» (САТ) (див. Додаток А6) 

[161].  

Дослідження самоактуалізації студентів на третьому зрізі показало, що 

у 57,27% від вибірки досліджуваних переважає високий рівень за шкалою 

«підтримка». Отримані дані свідчать про те, що студенти схильні вірити в 

себе та власні сили. Вони намагаються боротися з перешкодами на 

життєвому шляху, впевнені в собі. Оточуючі рідко їх дратують, студенти 

сприймають себе такими, якими їх сприймають інші. Студенти намагаються 

керуватися власними бажаннями та почуттями, вони не бояться невдач. 

На другому місці – високий рівень за шкалою «сенситивність» у 

56,36% від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що 

студенти схильні соромитися та ніяковіти, коли їм роблять компліменти. 

Вони намагаються  виражати власні почуття, навіть ті, що можуть викликати 

невдоволення оточуючих. Студенти не завжди спроможні зрозуміти власні 

почуття,  іноді соромляться їх виказати. 

На третьому місці – високий рівень за шкалою «самоповага» у 53,18% 

від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що студентам не 

важлива думка про них оточуючих, вони подобаються собі такими, які вони 

є, легко можуть позбутися поганих звичок. Праагнуть досягти найкращих 

результатів у діяльності та часто засмучуються, коли їм це не вдається. 

На четвертому місці – високий рівень за шкалами «пізнавальні 

потреби» у 51,36% від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, 

що студенти схильні проявляти інтерес до оточуючого світу, пізнавати щось 



114 

 

нове та цікаве. Студенти не вважають за потрібне робити так, як необхідно 

оточуючим.  

На п’ятому місці – високий рівень за шкалою «орієнтації в часі» у 

45,54% від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що 

студенти мають позитивне уявлення про своє майбутнє, упевнені у ньому; у 

досягненнях студенти розраховують тільки на себе, намагаються корисно 

проводити вільний час, роблять усе для досягнення власної мети.  

На шостому місці – високий рівень за шкалою «самоприйняття» у 

44,09% від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що 

студенти відчувають почуття провини, коли проявляють егоїзм, їм легко 

змиритися з власною слабкістю, вони не бояться показати свою необізнаність 

або зробити помилку. 

На сьомому місці – високий рівень за шкалою «контактність» у 41,81% 

від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що для студентів 

не важливо, щоб інші розділяли їх точку зору, для них важливо 

дотримуватися власних принципів, ніж думка оточуючих. Студенти не 

схильні відчувати почуття провини за якийсь вчинок іншій людині. 

На восьмому місці – високий рівень за шкалою «прийняття агресії» у 

40,9% від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що 

студенти не відчувають докори сумління, коли сердяться на когось. Студенти 

бувають дуже злі на оточуючих, їм важко втримати почуття  роздратування, 

люті. Вони намагаються відверто виражати власні емоції, навіть, якщо це 

може викликати негативне ставлення оточуючих.  

Переважає середній рівень за шкалою «креативність» у 54,09% від 

вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що студенти не  

намагаються завжди уникати засмучення.  

На другому місці – середній рівень за шкалою «спонтанність» у 53,63% 

від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що рішення 

студенти   приймають спонтанно та задоволені цим результатом; 

полюбляють вчинити так, як вважають за потрібне. Студенти схильні до 
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нових рішень складних ситуацій, прагнуть створювати щось нове, легко 

приймають ризиковані рішення. Найбільше задоволення  вони отримують від 

виконання цікавої роботи. 

На третьому місці – середній рівень за шкалою «ціннісні орієнтації» у 

48,18% від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що 

студенти не схильні поступатися власними принципами. Вони впевнені в 

собі, довіряють власним оцінкам, не бояться бути самими собою. 

На четвертому місці – середній рівень за шкалами «гнучкості 

поведінки» та «уявлення про природу людини» у 44,09% від вибірки 

досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що студентів турбує почуття 

провини, їх мало турбує власне самовдосконалення. Студенти схильні вірити 

в природну здатність людини подолати всілякі труднощі в житті, вірять у те, 

що людям від природи властива здатність розуміти один одного.  

На п’ятому місці – середній рівень за шкалою «сінергії» у 40,45% від 

вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що студентам 

подобаються люди, поведінку яких вони не схвалюють, їм важко оцінити 

особистісні якості іншої людини. 

Таким чином, дослідження самоактуалізації у студентів на третьому 

зрізі показало, що в більшості студентів переважає високий рівень за шкалою 

«підтримка». Студенти схильні вірити в себе та власні сили. Вони 

намагаються боротися з перешкодами на життєвому шляху, упевнені в собі. 

Оточуючі рідко їх дратують. Студенти сприймають себе такими, якими їх 

сприймають інші. Студенти намагаються керуватися власними бажаннями та 

почуттями та не бояться невдач. 

Узагальнені результати першого та третього зрізу дослідження 

самоактуалізації особистості у студентів, «Самоактуалізаційний тест» (САТ) 

(див. Додаток А6) [161], представлені на рис. 2.7. 
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Рис. 2.7. Рівні самоактуалізації особистості в студентів на першому та 

третьому зрізі 

Порівняльний аналіз самоактуалізації студентів на першому та 

третьому зрізі показав, що після проведення самоаналізу на тему «Хто я?»  

кількісно зменшилися показники за такими шкалами: «орієнтації в часі», 

«сенситивність», «самоповага», «самоприйняття», «контактність», 

«прийняття агресії» – високий рівень, «гнучкості поведінки», «сінергії», 

«креативність» – середній рівень. Кількісно збільшилися показники за 

такими шкалами: «підтримка», «пізнавальні потреби» – високий рівень, 

«ціннісні орієнтації», «спонтанність», «уявлення про природу людини» – 

середній рівень. Отримані дані засвідчують позитивний вплив тренінгу та 

самоаналізу на сприйняття часу як життєвої цінності, розуміння власних 

почуттів та почуттів оточуючих. Студенти приймають себе такими, які вони 

є, цінують себе як індивідуальність, вміють спілкуватися з оточуючими, 

мають розвинуті комунікативні здібності. Студенти намагаються відверто 

виражати власні почуття, навіть, якщо вони можуть викликати негативне 

ставлення інших. Вони мають розвинуті творчі здібності, проявляють 

гнучкість поведінки, що сприяє уникненню конфліктів та невдач у вирішенні 

життєвих завдань. Студенти вірять у себе та власні сили, не шукають 



117 

 

підтримки від оточуючих людей. Мають розвинуті пізнавальні потреби, 

прагнуть до дослідження нового, отримання знань та навичок. Вони не 

схильні поступатися власними принципами, мають сформовані життєві 

цінності, можуть спонтанно приймати будь-які рішення. 

Порівняльний аналіз результатів першого, другого та третього зрізів 

показав, що на першому зрізі вольова саморегуляція студентів виражена в 

стійкості намірів у досягненні певної мети, розвиненому почутті особистого 

обов'язку, довільному контролю емоційних реакцій і станів. Студенти 

проявляють активність, імпульсивність та комунікабельність, уміють активно 

вести бесіду, схильні до обмірковування власних думок перед тим, як їх 

озвучити. Студенти мають потяг до упорядкування власних справ, прагнуть 

знати думку про себе значимих людей, щоб уникнути невизначеності, а 

також користуються порадами обізнаних людей. Студенти схильні в розмові 

перебивати співрозмовника, прагнуть, щоб останнє слово в розмові було за 

ними, їх легко вивести з рівноваги,розсердити. Студенти відчувають себе 

вільно та комфортно, схильні до внутрішнього задоволення; їм притаманне 

переживання почуття сорому, коли їм роблять компліменти. 

Аналіз результатів другого зрізу виявив, що студенти мають ясну та 

чітку життєву мету, прагнуть зрозуміти мету власного життя та наповнити 

його сенсом. Вони мають професійні цінності, цінують професійну 

майстерність, захопленість, цікавляться трудовими питаннями й проблемами. 

Студенти позитивно ставляться до себе, вважають себе активною та 

енергійною особистістю. Вони прагнуть займатися цікавою справою, 

досягати поставленої мети, цінують власну свободу й упевнено себе 

почувають у новому оточенні. 

На третьому зрізі було виявлено, що студенти мають високий рівень 

довільного контролю емоційних реакцій і станів, вони впевнені в собі, 

незалежні, розраховують на власні сили у важких ситуаціях. Студенти 

вміють активно вести бесіду, у них не виникають конфлікти через невміння 

довести власну думку. Студенти мають потяг до упорядкування власних 
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справ, вони прагнуть знати думку про себе значимих людей, щоб уникнути 

невизначеності, а також користуються порадами обізнаних людей. Студенти 

не відчувають себе впевненими, їх легко засмутити,  лякають труднощі у 

житті. Вони відчувають себе вільно та комфортно, мають почуття 

внутрішнього задоволення. Студенти намагаються боротися з перешкодами 

на життєвому шляху. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Особливості самоусвідомлення студентів на першому зрізі 

емпіричного дослідження характеризуються більшою мірою емоційною 

зрілістю, активністю, незалежністю, самостійністю, впевненістю в собі, 

стійкістю намірів, реалістичністю поглядів, розвиненим почуттям особистого 

обов'язку, розвиненою рефлексією особистих мотивів, вираженою соціально-

позитивною спрямованістю, сформованим довільним контролем емоційних 

реакцій і станів, відсутністю страху перед невідомим, сприймання нового, 

непередбаченого. Стосунки з оточуючими людьми характеризуються 

активністю та імпульсивністю. 

Студентам притаманна соціальна спрямованість, яка виражається у 

вмінні активно вести бесіду, обмірковувати власні думки перед тим, як їх 

озвучити. Властиве прагнення уникати невизначеності, відкрито виражати 

власні почуття, агресивна спрямованість у спілкуванні з оточуючими. 

Адекватний рівень ситуативної та особистісної тривожності. Структура 

самоусвідомлення характеризується розрізненим, несформованим 

самоусвідомленням. 

2. Особливості самоусвідомлення студентів на другому зрізі 

емпіричного дослідження (складні екзистенціальні сторони буття 

особистості) характеризуються більшою мірою усвідомленням мети власного 

життя, студенти мають ясну та чітку життєву мету. Як домінуючий стиль 

життя більшість студентів обирають професійну цінність, цінують 

професійну майстерність, захопленість і зайнятість насамперед трудовими 

питаннями та проблемами.  

Студенти позитивно ставляться до себе, уважають себе активними та 

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

змінити, оскільки подобаються собі такими, які вони є, розуміють власні 

почуття та вчинки, уміють адекватно оцінити себе та свої якості, схильні самі 

будувати власну долю, а не розраховувати на випадок. Уміють виконувати 
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дані обіцянки, вони схильні вважати, що здатні контролювати власну долю, 

не схильні жаліти самих себе, не прагнуть щось у собі змінити, бо 

подобаються собі такими, які вони є, завжди розраховують на власні сили  

Вони енергійні та цілеспрямовані, прагнуть займатися цікавою справою, 

досягати поставленої мети, цінують власну свободу, упевнено себе 

відчувають у новому оточенні. 

3. Особливості самоусвідомлення студентів на третьому зрізі 

емпіричного дослідження характеризуються більшою мірою підвищенням 

показників за всіма шкалами вольової саморегуляції: «загальна шкала», 

«наполегливість» та «самовладання». Кількісно підвищилися показники за 

всіма шкалами ставлення студентів до самих себе та інших людей: «оцінка», 

«сила» та «активність».  

Якісно та кількісно змінився показник комунікативно-соціальної 

компетентності за шкалою «соціально-комунікативна незграбність»: був 

високий рівень, а став – середній.  Усі інші показники змінилися кількісно: за 

шкалою «нетерпимість до невизначеності» збільшився високий рівень, за 

шкалами «надмірний потяг до конформності», «орієнтація на уникнення 

невдач» зменшився низький рівень, за шкалами «підвищене прагнення до 

статусного росту» та «фрустраційна нетолерантність» збільшився низький 

рівень.  

Якісно та кількісно змінився показник психічних станів особистості за 

шкалами «тривожність», «агресивність» та «ригідність»:  був середній рівень, 

а став – низький. За шкалою «фрустрація» кількісно збільшився показник 

низького рівня. Якісно та кількісно змінився показник за шкалами 

«ситуативна тривожність» та «особистісна тривожність». За шкалою 

«ситуативна тривожність» був середній рівень, а став – низький.  За шкалою 

«особистісна тривожність» був високий рівень, а став – низький.  Кількісно 

зменшилися показники самоактуалізації студентів за такими шкалами: 

«орієнтації в часі», «сенситивність», «самоповага», «самоприйняття», 
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«контактність», «прийняття агресії» – високий рівень, «гнучкості поведінки», 

«сінергії», «креативність» – середній рівень.  

Кількісно збільшилися показники за такими шкалами: «підтримка», 

«пізнавальні потреби» – високий рівень, «ціннісні орієнтації», 

«спонтанність», «уявлення про природу людини» – середній рівень. 

Самоусвідомлення характеризується високим ступенем усвідомлення. 
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РОЗДІЛ 3  

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ САМОУСВІДОМЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В 

ПРОЦЕСІ ПІЗНАННЯ СВОЇХ ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

 

3.1. Аналіз результатів дослідження процесу усвідомлення себе 

студентами 

 

Для підтвердження значущості зміни ставлення особистості до себе, 

інших людей, усього процесу Буття в ході емпіричного дослідження з метою 

порівняння показників усвідомлення особистістю власних психологічних 

характеристик на першому та третьому зрізі дослідження проводився 

кореляційний аналіз за методом рангової кореляції Спірмена, який дозволяє 

визначити тісноту (силу) і напрям кореляційного зв’язку між двома ознаками 

або двома профілями (ієрархіями) ознак. 

При дослідженні виявлення особливостей вольової саморегуляції 

особистості студентів на першому і третьому зрізі застосовувався тест-

опитувальник «Вольової саморегуляції» (А. Звєрков, Е. Ейдман) (див. 

Додаток А) [161]. Порівняльні результати представлені в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1. 

Виявлення взаємозв’язку між особливостями вольової саморегуляції 

особистості студентів на першому і третьому зрізі 

№ 
Шкали (третій 

зріз) 

Шкали (перший зріз) 

Загальна шкала Наполегливість Самовладання 

1 Загальна шкала ,544
**

 ,165
*
 ,082 

2 Наполегливість ,215
**

 ,558
**

 -,006 

3 Самовладання ,176
**

 -,024 ,480
**

 

Примітка: де * – значимий коефіцієнт кореляції Спірмена, при р<0,05, **– 

значимий коефіцієнт кореляції Спірмена, при р<0,01, ***– значимий коефіцієнт кореляції 

Спірмена, при р<0,001. 
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Отримані кореляційні зв’язки свідчать про те, що між результатами 

першого і третього зрізів виявлені статистично значущі прямі зв’язки між 

результатами показників за наступними шкалами: «загальна шкала», 

«наполегливість», «самовладання» (р<0,01 відповідно); «загальна шкала» та 

«наполегливість» (р<0,05), «наполегливість», «самовладання» та «загальна 

шкала» (р<0,01 відповідно). Отримані дані свідчать про позитивний вплив 

тренінгу та самоаналіз на тему «Хто я?». Оскільки після проведення 

самоаналізу відбулися статистично достовірні зміни показників емоційної 

зрілості, активності, незалежності, самостійності, прояву наполегливості 

студентів у досягненні бажаної мети в будь-якій справі, був сформований 

високий рівень довільного контролю емоційних реакцій і станів. Виявлено, 

що емоційна зрілість, активність, незалежність, самостійність пов’язані з 

наполегливістю студентів у досягненні бажаної мети. Отже, у студентів 

сформована емоційно-вольова сфера, яка сприяє прояві наполегливості в 

досягненні будь-якої мети. Високий рівень довільного контролю емоційних 

реакцій і станів пов’язаний з емоційною зрілістю, активністю, незалежністю, 

самостійністю студентів. Встановлено, що в студентів сформований високий 

рівень довільного контролю емоційних реакцій і станів, який сприяє розвитку 

емоційно-вольової сфери студентів. 

Таким чином, кореляційний аналіз показав, що між результатами 

першого та третього зрізів виявлені статистично значущі прямі зв’язки, які 

підтверджують ефективність тренінгу та самоаналізу на тему «Хто я?». 

При дослідженні ставлення студентів до самого себе та інших людей на 

першому і третьому зрізі застосовувалася методика «Особистісного 

диференціалу» (адаптація В. Бехтерева) (див. Додаток А1) [161]. Результати 

представлені в таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2. 

Визначення взаємозв’язку між ставленням студентів до самих себе та 

інших людей на першому і третьому зрізі 

№ 
Шкали (третій 

зріз) 

Шкали (перший зріз) 

Оцінка Сила Активність 

1 Оцінка ,411
**

 ,205
**

 ,178
**

 

2 Сила ,304
**

 ,593
**

 ,423
**

 

3 Активність ,063 ,224
**

 ,433
**

 

Примітка: де * – значимий коефіцієнт кореляції Спірмена, при р<0,05, **– 

значимий коефіцієнт кореляції Спірмена, при р<0,01, ***– значимий коефіцієнт кореляції 

Спірмена, при р<0,001. 
 

Отримані кореляційні зв’язки свідчать про те, що між результатами 

першого і третього зрізів виявлені статистично значущі прямі зв’язки між 

результатами показників за такими шкалами: «оцінка», «сила», «активність», 

«оцінка» та «сила», «активність» та «оцінка», «сила» (р<0,01 відповідно). 

Отримані дані свідчать про позитивний вплив тренінгу та самоаналізу на 

тему «Хто я?»  на основі самоспостереження за власними переживаннями, 

думками та почуттями щодо ставлення студентів до самих себе та інших 

людей. На основі отриманих результатів можна стверджувати, що після 

проведення самоаналізу відбулися статистично достовірні зміни показників 

високого рівня самоповаги студентів, прийняття ними себе як особистості, 

схильності усвідомлювати себе як носія позитивних, соціально бажаних 

характеристик, почуття задоволеності собою, сформована сила волі, 

упевненість у собі, власній незалежності, сформована здатність 

розраховувати на власні сили у важких ситуаціях, у досягненні бажаної мети 

сформоване вміння використовувати активність, імпульсивність та 

комунікативні  здібності. Виявлено, що високий рівень самоповаги студентів, 

прийняття ними себе як особистості пов’язані з силою волі, упевненістю в 

собі, незалежністю та схильністю розраховувати на власні сили у важких 
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ситуаціях. Отже, почуття самоповаги, самоприйняття, сприяють формуванню 

впевненості в собі, розвитку сили волі, впевненості у власних силах при 

вирішенні життєвих завдань. Установлено, що прояви активності, 

товариськості та імпульсивності пов’язані із самоповагою студентів, 

прийняттям ними себе як особистості, схильністю усвідомлювати себе як 

носія позитивних, соціально бажаних характеристик, задоволеністю собою; 

силою волі, упевненістю в собі. Отже, активна життєва позиція, яка 

супроводжується проявою активності, товариськості та імпульсивності в 

поведінці сприяє розвитку самоповаги, самоприйняття, самоусвідомлення, 

задоволеності собою, розвитку вольових якостей, упевненості в собі. 

Таким чином, кореляційний аналіз показав, що між результатами 

першого та третього зрізів виявлені статистично значущі прямі зв’язки, які 

підтверджують ефективність тренінгу та самоаналізу на тему «Хто я?». 

При дослідженні рівнів ергічності, пластичності, темпу та емоційності 

як властивостей темпераменту в студентів на першому і третьому зрізі 

застосовувалася методика «Дослідження властивостей темпераменту» 

(В. Русалов) (див. Додаток А2) [161]. Результати представлені в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3. 

Аналіз взаємозв’язку між властивостями темпераменту студентів на 

першому і третьому зрізі 

№ 

Шкали 

(третій 

зріз) 

Шкали (перший зріз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 ,339
**

 ,013 -,101 -,006 ,051 ,083 ,130 ,015 -,085 

2 2 ,012 
,368

*

*
 

,067 ,011 ,091 ,053 ,107 ,092 -,067 

3 3 -,103 -,081 
,357

*

*
 

-,135
*
 -,058 -,027 -,083 ,113 ,072 

4 4 ,007 ,081 -,091 ,334
**

 ,051 ,002 ,113 -,059 -,037 
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5 5 ,011 -,007 -,026 -,036 
,296

*

*
 

,004 ,051 -,010 -,037 

6 6 ,252
**

 ,059 ,058 ,072 ,141
*
 

,392
*

*
 

,148
*
 ,111 -,048 

7 7 ,143
*
 -,056 ,009 ,088 ,029 ,109 

,451
*

*
 

,042 ,054 

8 8 ,074 -,015 ,103 -,120 -,085 ,123 ,020 
,513

*

*
 

-,063 

9 9 ,057 ,015 ,023 -,044 ,083 ,036 -,021 ,047 ,445
**

 

Примітка: 1 – предметна ергічність (Ер), 2 – соціальна ергічність (СЕр), 3 – 

пластичність (П), 4 – соціальна пластичність (СП), 5 – темп (Т), 6 – соціальний темп (СТ), 

7 – емоційність (Ем), 8 – соціальна емоційність (СЕм), 9 – контрольні запитання на 

соціальну бажаність (К). Де * – значимий коефіцієнт кореляції Спірмена, при р<0,05, **– 

значимий коефіцієнт кореляції Спірмена, при р<0,01, ***– значимий коефіцієнт кореляції 

Спірмена, при р<0,001. 
 

Отримані кореляційні зв’язки свідчать про те, що між результатами 

першого і третього зрізів виявлені статистично значущі прямі зв’язки між 

результатами показників за такими шкалами: «предметна ергічність», 

«соціальна ергічність», «пластичність», «соціальна пластичність», «темп», 

«соціальний темп», «емоційність», «соціальна емоційність», «контрольні 

запитання на соціальну бажаність» (р<0,01 відповідно), «соціальний темп» та 

«предметна ергічність» (р<0,01), «темп», «емоційність», (р<0,05 відповідно), 

«предметна ергічність» та «емоційність» (р<0,05), зворотні зв’язки – 

«пластичність» та «соціальна пластичність» (р<0,05).  

Отримані дані свідчать про позитивний вплив тренінгу та самоаналізу 

на тему «Хто я?».  

Встановлено, що відбулися статистично достовірні зміни показників 

першого і третього зрізів. У студентів після третього зрізу виявлені потреби в 

діяльності, зосередженості, виконанні напруженої відповідальної діяльності, 

тривалої роботи, активному спілкуванні із оточуючими людьми, виконанні 

одночасно багатьох  справ, легкому переключенні уваги з однієї справи на 
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іншу, у них розвинуті комунікативні здібності, обмірковування власних 

думок перед тим, як озвучити, прояв активності та рухливості в поведінці, 

швидкий темп у виконанні роботи та розмові із співрозмовником, здатність 

легко сприймати швидку мову інших людей, вияв емоційних реакцій, 

переживання та хвилювання через ставлення оточуючих та близьких до них 

людей, прагнення отримувати соціальне схвалення з боку оточуючих.  

Здатність студентів швидко говорити, легко сприймати швидку мову  

інших людей пов’язані з потребою в діяльності, активності, рухливості та 

проявів емоційних реакцій у студентів. Отже, швидкий темп мовлення 

студентів сприяє прояві активності в діяльності, рухах та швидкості 

емоційних реакцій. 

Потреби студентів у діяльності, активності та рухливості пов’язані з 

проявами емоційних реакцій. Отже, діяльна активність супроводжується 

різноманітними емоційними реакціями. 

Зворотні зв’язки свідчать про вплив уміння виконувати одночасно 

багато справ, легкість переключення з однієї справи на іншу, активне ведення 

бесіди.  

Таким чином, кореляційний аналіз показав, що між результатами 

першого та третього зрізів виявлені статистично значущі прямі та зворотні 

зв’язки, які підтверджують ефективність тренінгу та самоаналізу на тему 

«Хто я?». 

При визначенні комунікативно-соціальної компетентності студентів на 

першому і третьому зрізі застосовувалася методика «Визначення 

комунікативно-соціальної компетентності» (КСК) (див. Додаток А3) [161]. 

Результати представлені в таблиці 3.4. 
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Таблиця 3.4. 

Показники взаємозв’язку між шкалами комунікативно-соціальної 

компетентності в студентів на першому і третьому зрізі 

№ 

Шкали 

(третій 

зріз) 

Шкали (перший зріз) 

СКН НН К ПСР УН ФН 

1 СКН ,569
**

 ,021 -,014 -,009 ,110 ,121 

2 НН ,056 ,563
**

 ,007 -,058 -,060 -,102 

3 К -,065 -,032 ,477
**

 ,061 -,133
*
 -,014 

4 ПСР ,079 -,050 ,053 ,484
**

 -,157
*
 ,058 

5 УН ,113 -,064 -,021 -,120 ,451
**

 -,068 

6 ФН ,028 -,154
*
 -,024 -,004 -,091 ,529

**
 

Примітка: СКН – соціально-комунікативна незграбність, НН – нетерпимість до 

невизначеності, К – надмірний потяг до конформності, ПСР – підвищене прагнення до 

статусного росту, УН – орієнтація на уникнення невдач, ФН – фрустраційна 

нетолерантність. Де * – значущий коефіцієнт кореляції Спірмена при р<0,05, **– 

значущий коефіцієнт кореляції Спірмена при р<0,01, ***– значимий коефіцієнт кореляції 

Спірмена при р<0,001. 
 

Отримані кореляційні зв’язки свідчать про те, що між результатами 

першого і третього зрізів виявлені статистично значущі прямі зв’язки між 

результатами показників за такими шкалами: «соціально-комунікативна 

незграбність», «нетерпимість до невизначеності», «надмірний потяг до 

конформності», «підвищене прагнення до статусного росту», «орієнтація на 

уникнення невдач», «фрустраційна нетолерантність» (р<0,01 відповідно). 

Виявлений зворотній зв’язок – «орієнтація на уникнення невдач» та 

«надмірний потяг до конформності», «підвищене прагнення до статусного 

росту» (р<0,05 відповідно), «фрустраційна нетолерантність» та 

«нетерпимість до невизначеності» (р<0,05). Отримані дані свідчать про 

позитивний вплив тренінгу та самоаналізу на тему «Хто я?».  

Встановлено,  що відбулися статистично достовірні зміни показників 

першого і третього зрізів. У студентів після третього зрізу виявлені почуття 
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бадьорості, веселості, привітності, сміливості в поведінці, проявах щирості, 

чуйності, гнучкості в спілкуванні, у складних життєвих ситуаціях 

сформована здатність розраховувати лише на власні сили, почуття 

незалежності від суспільної думки, уміння висловлювати та наполегливо 

відстоювати власну думку, адекватний рівень самооцінки, підвищення 

бажання досягнення успіху в навчальній та професійній діяльності, уміння 

швидко реагувати на перешкоди на шляху до успіху. 

Виявлений зворотній зв’язок свідчить про вплив мотиву досягнення 

успіху в студентів на прояв незалежності, рівень самооцінки. Таким чином, 

мотивація досягнення успіху сприяє підвищенню самооцінки та розвитку 

почуття незалежності від думки оточуючих людей у навчальній та 

професійній діяльності. 

Адекватна реакція на перешкоди в досягненні бажаної мети, 

урівноважена поведінка сприяють прагненню студентів знати власне 

майбутнє. Отже, уміння прогнозувати та передбачати власне майбутнє 

допомагають студентам долати перешкоди на шляху до досягнення бажаної 

мети. 

Таким чином, кореляційний аналіз показав, що між результатами 

першого та третього зрізів виявлені статистично значущі прямі та зворотні 

зв’язки, які підтверджують ефективність тренінгу та самоаналізу на тему 

«Хто я?».  

При виявленні психічних станів особистості на першому і третьому 

зрізі в студентів застосовувався тест «Самооцінка психічних станів» 

(Г. Айзенк) (див. Додаток А4) [161]. Результати представлені в таблиці 3.5. 
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Таблиця 3.5. 

Аналіз взаємозв’язку між психічними станами особистості в студентів на 

першому і третьому зрізі 

№ 
Шкали (третій 

зріз) 

Шкали (перший зріз) 

Тривожність Фрустрація Агресивність Ригідність 

1 Тривожність ,276
**

 -,014 ,023 -,123 

2 Фрустрація -,005 ,602
**

 ,029 ,054 

3 Агресивність -,040 ,087 ,605
**

 ,011 

4 Ригідність -,369
**

 ,136
*
 -,039 ,677

**
 

Примітка: де * – значимий коефіцієнт кореляції Спірмена при р<0,05, **– значимий 

коефіцієнт кореляції Спірмена при р<0,01, ***– значимий коефіцієнт кореляції Спірмена 

при р<0,001. 

 

Отримані кореляційні зв’язки свідчать про те, що між результатами 

першого і третього зрізів виявлені статистично значущі прямі зв’язки між 

результатами показників за такими шкалами: «тривожність», «фрустрація», 

«агресивність», «ригідність» (р<0,01 відповідно), «ригідність» та 

«фрустрація» (р<0,05), зворотній зв’язок – «ригідність» та «тривожність» 

(р<0,01). Отримані дані свідчать про позитивний вплив тренінгу та 

самоаналізу на тему «Хто я?». Виявлено, що відбулися статистично 

достовірні зміни показників першого і третього зрізів. У студентів після 

третього зрізу виявлені зміни в почуттях тривожності, проявах емоційного 

занепаду, звинуваченні себе у власних невдачах, переживанні розгубленості 

перед життєвими труднощами, проявах агресивної, мстивої поведінки, 

переключенні уваги з однієї справи на іншу, ризикованості в справах та 

вчинках.  

Встановлено, що вміння переключати увагу з однієї справи на іншу, 

схильність до ризику в справах та вчинках пов’язані з емоційним занепадом. 

Отже, швидкість реакцій, переключення уваги, схильність до ризику у 

поведінці та діяльності сприяють погіршенню емоційного стану. 
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Зворотній зв’язок свідчить про вплив уміння переключати увагу з 

однієї справи на іншу, схильність до ризику в справах та вчинках на почуття 

тривожності студентів. З отриманих результатів випливає, що швидкість 

реакцій, переключення уваги, схильність до ризику в поведінці та діяльності 

сприяють зниженню почуття тривожності та підвищенню стресостійкості. 

Таким чином, кореляційний аналіз показав, що між результатами 

першого та третього зрізів виявлені статистично значущі прямі та зворотні 

зв’язки, які підтверджують ефективність тренінгу та самоаналізу на тему 

«Хто я?».  

При дослідженні тривожності як стану (ситуаційна тривожність) і як 

особистісної властивості (особистісна тривожність) у студентів, на першому і 

третьому зрізі застосовувався тест-опитувальник «Діагностика тривожності» 

Ч. Спілбергера (адаптація Ю. Ханіна) (див. Додаток А5) [161]. Результати 

представлені в таблиці 3.6. 

Отримані кореляційні зв’язки свідчать про те, що між результатами 

першого і третього зрізів виявлені статистично значущі прямі зв’язки між 

результатами показників за такими шкалами: «ситуативна тривожність», 

«особистісна тривожність» (р<0,01 відповідно). Отримані дані свідчать про 

позитивний вплив тренінгу та самоаналізу на тему «Хто я?» на рівень 

тривожності як стану (ситуаційна тривожність) і як особистісної властивості 

(особистісна тривожність) у студентів.  

Таблиця 3.6. 

Визначення взаємозв’язку між показниками особистісної та ситуативної 

тривожності в студентів на першому і третьому зрізі 

№ Шкали (третій зріз) 

Шкали (перший зріз) 

Ситуативна 

тривожність 

Особистісна 

тривожність 

1 Ситуативна тривожність ,508
**

 -,056 

2 Особистісна тривожність -,027 ,478
**

 



132 

 
Примітка: де * – значимий коефіцієнт кореляції Спірмена при р<0,05, **– 

значущий коефіцієнт кореляції Спірмена при р<0,01, ***– значущий коефіцієнт кореляції 

Спірмена,при р<0,001. 

 

Виявлено, що відбулися статистично достовірні зміни показників 

першого і третього зрізів. У студентів після третього зрізу виявлені зміни в 

проявах ситуативної та особистісної тривожності в студентів, які вказують на 

здатність реагувати в стресових ситуаціях, уміння знаходити вихід зі 

складних життєвих ситуацій, контролювати власні почуття та емоції. 

Таким чином, кореляційний аналіз показав, що між результатами 

першого та третього зрізів виявлені статистично значущі прямі та зворотні 

зв’язки, які підтверджують ефективність тренінгу та самоаналізу на тему 

«Хто я?» на рівень тривожності як стану (ситуаційна тривожність) і як 

особистісної властивості (особистісна тривожність) у студентів. 

При дослідженні самоактуалізації особистості на першому і третьому 

зрізі в студентів застосовувався «Самоактуалізаційний тест» (САТ) (див. 

Додаток А6) [161]. Результати представлені в (див. Додаток Б).  

Отримані кореляційні зв’язки свідчать про те, що між результатами 

першого і третього зрізів виявлені статистично значущі прямі зв’язки між 

результатами показників за такими шкалами: «орієнтації в часі», 

«підтримка», «ціннісні орієнтації», «гнучкості поведінки», «сенситивність», 

«спонтанність», «самоповага», «самоприйняття», «уявлення про природу 

людини», «пізнавальні потреби», «орієнтації в часі» та «уявлення про 

природу людини», (р<0,01 відповідно); «підтримка» та «самоповага» 

(р<0,05), «прийняття агресії» (р<0,01); «ціннісні орієнтації» та «уявлення про 

природу людини», «контактність» (р<0,01 відповідно); «гнучкості поведінки» 

та «ціннісні орієнтації», «самоприйняття», «уявлення про природу людини» 

(р<0,01 відповідно); «контактність» (р<0,05), «пізнавальні потреби» (р<0,01); 

«сенситивність» та «спонтанність», «уявлення про природу людини» (р<0,05 

відповідно), «креативність» (р<0,01); «самоповага» та «уявлення про природу 

людини» (р<0,01); «самоприйняття» та «ціннісні орієнтації», «гнучкості 
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поведінки», «уявлення про природу людини», «контактність», «пізнавальні 

потреби» (р<0,01 відповідно); «уявлення про природу людини» та «орієнтації 

в часі», «ціннісні орієнтації», «гнучкості поведінки», «спонтанність», 

«самоприйняття», «сінергії», «контактність», «креативність» (р<0,01 

відповідно); «сінергії» та «уявлення про природу людини» (р<0,01); 

«прийняття агресії» та «орієнтації в часі», «самоприйняття», «уявлення про 

природу людини», «сінергії»; «контактність» та «орієнтації в часі», 

«самоприйняття», «уявлення про природу людини», «сінергії» (р<0,01 

відповідно); «пізнавальні потреби» та «гнучкості поведінки» (р<0,05), 

«самоприйняття», «уявлення про природу людини» (р<0,01 відповідно); 

«креативність» та «самоприйняття» (р<0,05). Зворотній зв’язок – «сінергії» та 

«підтримка», «прийняття агресії» (р<0,05). Отримані дані свідчать про 

позитивний вплив бесіди та самозвіту на тему «Хто я?» на самоактуалізацію 

особистості студентів.  

Виявлено, що відбулися статистично достовірні зміни показників 

першого і третього зрізів. У студентів після третього зрізу виявлені зміни в 

уявленні про власне майбутнє, сформована впевненість у досягненні бажаної 

мети, уміння долати перешкоди на життєвому шляху, сформовані вміння 

поступатися власними принципами заради досягнення певної мети, гнучкість 

у поведінці, уміння відкрито виражати власні почуття, сформована 

самоповага, самоприйняття, віра у власні можливості, розвинутий 

пізнавальний інтерес. 

Встановлено, що позитивне уявлення про власне майбутнє, упевненість 

у ньому, досягнення бажаної мети пов’язані з вірою студентів у власні 

можливості та вміння розбиратися в оточуючих людях, їх намірах та 

поведінці. Отже, можна стверджувати, що впевненості у власному 

майбутньому, уміння ставити та досягати життєві цілі сприяють уміння 

розбиратися в оточуючих людях, їх намірах та поведінці. 

Виявлено, що прагнення студентів до боротьби з перешкодами на 

життєвому шляху, упевненість у собі пов’язані з почуттям самоповаги та 
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проявами агресії. Таким чином, активній, упевненій поведінці, спрямованій 

на досягнення успіху завдяки боротьбі з перешкодами на життєвому шляху 

сприяють сформовані почуття самоповаги, здатність проявляти агресію як 

спосіб досягнення бажаної мети. 

Встановлено, що сформовані ціннісні орієнтації, уміння поступатися 

власними принципами пов’язані з вірою у власні можливості, прагненням 

дотримуватися власних принципів. Отже, формуванню ціннісних орієнтацій, 

умінню поступатися власними принципами сприяють віра у власні 

можливості, прагнення дотримуватися власних принципів. 

Виявлено, що гнучкості поведінки студентів пов’язані зі схильністю 

поступатися власними принципами, прийняттям студентів себе такими, які 

вони є, вірою у власні можливості, прагненнями дотримування власних 

принципів та інтересу до оточуючого світу.  

Виявлено, що прагнення відкрито виражати власні почуття пов’язані з 

проявами спонтанності, віри у власні можливості, креативністю. Таким 

чином, відкритому вираженню власних почуттів сприяють спонтанність, віра 

у власні можливості, творчі здібності. 

Установлено, що самоповага пов’язана зі здатністю долати труднощі в 

житті. Отже, сформоване почуття самоповаги студентів сприяє впевненій 

поведінці в подоланні життєвих труднощів. 

Установлено, що самоприйняття студентів пов’язане з ціннісними 

орієнтаціями, гнучкістю поведінки, вірою у власні можливості, прагненнями 

дотримування власних принципів та інтересом до оточуючого світу. Отже, 

самоприйняття сприяє формуванню ціннісних орієнтацій, гнучкості 

поведінки, формує віру у власні можливості, інтерес до оточуючого світу, 

вміння дотримуватись власних принципів. 

Виявлено, що віра студентів у власні можливості пов’язана з 

позитивним уявленням про власне майбутнє, ціннісними орієнтаціями, 

гнучкістю поведінки, проявами спонтанності, самоприйняттям, умінням 

розбиратися в оточуючих людях, дотримуванням власних принципів та 



135 

 

креативністю. Таким чином, віра студентів у власні можливості сприяє 

позитивному уявленню про власне майбутнє, сформованим ціннісним 

орієнтаціям, гнучкості поведінки, прояві спонтанності, самоприйняттю, 

вмінню розбиратися в оточуючих людях, дотримуванню власних принципів 

та креативністю. 

Установлено, що вміння студентів розбиратися в оточуючих людях, їх 

намірах та поведінці пов’язані з вірою у власні можливості, у здатність 

подолати всілякі труднощі в житті. Отже, вміння студентів розбиратися в 

оточуючих людях сприяють подоланню труднощів у житті та формують віру 

у власні можливості. 

Виявлено, що прояв агресії та прагнення студентів дотримування 

власних принципів пов’язані з позитивним уявленням про власне майбутнє, 

самоприйняттям, вірою у власні можливості, уміннями розбиратися в 

оточуючих людях. Таким чином, прояв агресії, яка виступає захисним 

психологічним механізмом та дотримування власних принципів, сприяє 

формуванню у студентів позитивного уявлення про власне майбутнє, 

самоприйняттю, вірі у власні можливості, здатності розбиратися в оточуючих 

людях. 

Установлено, що інтерес студентів до оточуючого світу пов’язаний з 

гнучкістю поведінки, самоприйняттям, вірою у власні можливості, уміннями 

студентів розбиратися в оточуючих людях. Отже, формуванню пізнавального 

інтересу студентів сприяють гнучкість поведінки, самоприйняття, віра у 

власні можливості, уміння студентів розбиратися в оточуючих людях. 

Установлено, що креативність пов’язана з прийняттям студентами себе 

такими, які вони є. Таким чином, розкриттю творчих здібностей сприяє 

сформоване в студентів самоприйняття. 

Зворотній зв’язок свідчить про вплив уміння студентів розбиратися в 

оточуючих людях, їх намірах та поведінці на прагнення до боротьби з 

перешкодами на життєвому шляху та проявами агресії.  
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Таким чином, кореляційний аналіз показав, що між результатами 

першого та третього зрізів виявлені статистично значущі прямі та зворотні 

зв’язки, які підтверджують ефективність тренінгу та самоаналізу на тему 

«Хто я?» на самоактуалізацію особистості студентів. 

З метою виділення угруповання змінних, тісніше пов’язаних одні з 

одними, і для більш глибокого розгляду значущих кореляцій був проведений 

факторний аналіз зв’язків показників самоусвідомлення особистості з 

побудовою факторних моделей, які відображають структуру 

самоусвідомлення студентів. 

Проведений факторний аналіз отриманих результатів дослідження 

дозволив виділити чотири фактори. Результати факторного аналізу 

самоусвідомлення особистості студентів на першому зрізі представлені в 

таблиці (див. Додаток Б1). Усі фактори двополярні, усі значущі ваги мають 

позитивний та негативний полюс. 

Перший фактор «Соціальна активність». До цього фактора увійшли 

показники особистісного диференціала: активність (619), властивості 

темпераменту: соціальна ергічність (СЕр) (825), соціальна пластичність (СП)  

(-856), комунікативно-соціальна компетентність: соціально-комунікативна 

незграбність (СКН) (-632), самооцінка психічних станів: фрустрація (-909), 

самоактуалізаційна спрямованість: сенситивність (-859), спонтанність (-559), 

контактність (-567). Отримані результати свідчать про те, що в студентів 

сформоване уявлення про соціальну активність, вони прагнуть до активної 

поведінки, мають потреби в соціальних контактах, прагнуть до засвоєння 

соціальних форм діяльності,  хочуть  бути лідером. Уміють спонтанно 

виражати власні емоції, рефлексувати власні почуття та емоції. Здатні 

швидко встановлювати глибокі й тісні емоційно-насичені контакти з людьми, 

тобто схильність до суб'єкт-суб'єктного спілкування. Отже, цей компонент 

має різнобічну структуру. 

Другий фактор «Самосприйняття особистості». До цього фактора 

увійшли показники вольової саморегуляції: наполегливість (928), 
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особистісного диференціала: сила (574), самооцінка психічних станів: 

тривожність (836), самоактуалізаційна спрямованість: спонтанність (-583), 

самоповага (900), уявлення про природу людини (604). Отримані результати 

свідчать про те, що в студентів сформоване уявлення про власне 

самосприйняття, вони проявляють наполегливість у досягнення поставленої 

мети, мають розвинені вольові якості. Студенів лякають труднощі у житті, 

вони легко піддаються впливу авторитетної особистості. Цінують свої 

достоїнства, позитивні властивості характеру, поважають себе за них. 

Позитивно сприймають оточуюче середовище, навколишню природу. Отже, 

цей компонент має різнобічну структуру. 

Третій фактор «Емоційна спрямованість». До цього фактора увійшли 

показники вольової саморегуляції: загальна шкала (-826), властивості 

темпераменту: соціальний темп (СТ) (785), емоційність (Ем) (591), 

самооцінка психічних станів: агресивність (-841), самоактуалізаційна 

спрямованість: підтримка (-693), самоприйняття (-838), сінергії (687). 

Отримані результати свідчать про те, що в студентів сформована емоційна 

спрямованість, яка складається з вольової саморегуляції. Студенти вміють 

поводити себе в спілкуванні, емоційно чутливі до настроїв співрозмовників, 

вони незалежні у власних вчинках, не схильні до зовнішнього впливу при 

прийнятті рішення. Сприймають себе такими, які вони є, незалежно від 

оцінки своїх достоїнств і недоліків. Цілісно сприймають навколишній світ і 

людей. Отже, цей компонент має різнобічну структуру. 

Четвертий фактор «Пізнавальна спрямованість». До цього фактора 

увійшли показники особистісного диференціала: оцінка (-725), сила (-615), 

комунікативно-соціальна компетентність: нетерпимість до невизначеності 

(НН) (-619), орієнтація на уникнення невдач (УН) (896), самоактуалізаційна 

спрямованість: ціннісні орієнтації (906), пізнавальні потреби (-645). Отримані 

результати свідчать про те, що в студентів сформована пізнавальна 

спрямованість, яка складається із самоповаги, вони приймають себе як 

особистість, схильні усвідомлювати себе як носія позитивних, соціально 
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бажаних характеристик, задоволені собою. У них розвинені вольові якості. 

Студенти схильні користуватися порадами авторитетних обізнаних людей, у 

ситуації невизначеності відчувають внутрішню тривогу. Орієнтовані на 

уникнення невдач, життєві труднощі в них викликають у неї негативні емоції 

і бажання уникнути дій, ризику. Вони мають сформовані життєві цінності, 

яких вони дотримуються у власному житті, прагнуть отримувати нові знання 

про навколишній світ. Отже, цей компонент має різнобічну структуру. 

Самоусвідомлення особистості студентів на третьому зрізі 

представлені в таблиці (див. Додаток Б2), як видно з таблиці, перший фактор 

двополярний, усі значущі ваги мають позитивний та негативний полюс, 

другий та четвертий фактори монополярні (негативний полюс), третій фактор 

монополярний (позитивний полюс). 

Перший фактор «Самосприйняття особистості». До цього фактора 

увійшли показники вольової саморегуляції: наполегливість (651), властивості 

темпераменту: соціальний темп (СТ) (647), самооцінка психічних станів: 

ригідність (-642), самоактуалізаційна спрямованість: самоприйняття (598), 

уявлення про природу людини (651). Отримані результати свідчать про те, 

що в студентів сформоване уявлення про власне самосприйняття, вони 

проявляють наполегливість у досягнення поставленої мети, мають розвинені 

вольові якості. Студентам важко змінювати встановлені звички, важко 

переключати увагу з однієї справи на іншу. Вони сприймають себе такими, 

які вони є, незалежно від оцінки своїх достоїнств і недоліків, можливо, 

усупереч останнім. Позитивно сприймають оточуюче середовище, 

навколишню природу. Отже, цей компонент має різнобічну структуру. 

Другий фактор «Прояви агресивності». До цього фактора ввійшов 

показник самооцінки психічних станів: агресивність (-643). Отримані 

результати свідчать про те, що в студентів сформоване уявлення про власну 

агресивність. Студенти схильні в розмові перебивати співрозмовника, 

прагнуть, щоб останнє слово в розмові було за ними, їх легко роздратувати, 
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вони полюбляють робити зауваження оточуючим. Отже, цей компонент має 

чітку та вузькоспрямовану структуру. 

Третій фактор «Особистісна креативність». До цього фактора ввійшли 

показники самоактуалізаційної спрямованісті: креативність (615). Отримані 

результати свідчать про те, що в студентів сформоване уявлення про 

креативні здібності, прагнення створювати щось нове й розвивати власний 

творчий потенціал. Отже, цей компонент має чітку та вузькоспрямовану 

структуру. 

Четвертий фактор «Прояви тривожності». До цього фактора увійшли 

показники самооцінки психічних станів: тривожність (-563). Отримані 

результати свідчать про те, що у студентів сформоване уявлення про 

особливості прояви тривожності як особистісної риси. Студенти вміють 

боротися з проявами тривожності, яка заважає досягненню певної життєвої 

мети. Отже, цей компонент має чітку та вузькоспрямовану структуру. 

Таким чином, на першому зрізі виділені такі фактори: «Соціальна 

активність», «Самосприйняття особистості», «Емоційна спрямованість», 

«Пізнавальна спрямованість» та третьому зрізі – «Самосприйняття 

особистості», «Прояви агресивності», «Особистісна креативність», «Проява 

тривожності». 

Виявлені однакові фактори «Самосприйняття особистості». На 

першому та третьому зрізах до цього фактора ввійшли однакові показники 

вольової саморегуляції: наполегливість (928, 651 відповідно), 

самоактуалізаційна спрямованість: уявлення про природу людини (604, 651 

відповідно). Інші показники мають відмінності на першому зрізі: до цього 

фактора ввійшли однакові показники особистісного диференціала: сила 

(574), самооцінка психічних станів: тривожність (836), самоактуалізаційна 

спрямованість: спонтанність (-583), самоповага (900), на третьому зрізі – 

показники властивості темпераменту: соціальний темп (СТ) (647), самооцінка 

психічних станів: ригідність (-642), самоактуалізаційна спрямованість: 

самоприйняття (598). 
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Отримані фактори свідчать про відмінності структури 

самоусвідомлення студентів на першому та третьому зрізі. 

Установлено, що в студентів сформоване самоусвідомлення 

особистості, яке на першому зрізі представлене такими факторами: 

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

спрямованість», «Пізнавальна спрямованість». На третьому зрізі ця 

структура має суттєві відмінності: «Самосприйняття особистості», «Прояви 

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

Отже, порівняльний аналіз змісту структури самоусвідомлення 

студентів показав, що в студентів виявлені суттєві відмінності в змісті 

структури самоусвідомлення на першому та третьому зрізі. На третьому зрізі 

самоусвідомлення має чітку структуру. 

Проведений кластерний аналіз на основі факторного аналізу (див. 

Додаток Б3), виявив, що на першому та третьому зрізі всі отримані результаті 

розподіляються на два кластери. На обох зрізах до першого та другого 

кластера ввійшли всі чотири фактори, кластерні ваги рівномірно розподілені 

між усіма чотирма факторами. Отже, отримані результати свідчать про 

сформовану чітку структуру самоусвідомлення студентів після третього зрізу 

дослідження. 

На основі проведеного кластерного аналізу на основі факторного 

аналізу визначена структура самоусвідомлення особистості відповідно до 

емпіричної моделі дослідження. На першому зрізі було виявлено такі кола 

усвідомлення: простору (належать до всіх чотирьох факторів), часу 

(належать до першого, другого та четвертого факторів), особистості 

(належать до першого, другого та четвертого факторві), свободи (належать 

до другого та третього факторів), існування (належать до третього фактора), 

тіла (до цього кола не увійшли показники із значущими вагами).  

На третьому зрізі виявлено такі кола усвідомлення: простору (належать  

до першого, другого та четвертого факторів), часу (належать до першого та 
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третього факторів), свободи та існування (належать до першого фактора), 

тіла (до цього кола не ввійшли показники із значущими вагами). 

Отже, встановлена структура самоусвідомлення особистості на 

першому зрізі, виявлена позитивна динаміка в колах усвідомлення на 

третьому зрізі після проведення тренінгової програми на самоусвідомлення.  

 

 

3.2. Особливості застосування контент-аналізу як кількісно-якісного 

методу аналізу текстів самозвітів студентів 

 

Після першого та третього зрізу дослідження досліджувані писали 

самоаналіз на тему «Хто я?» на основі самоспостереження за власними 

переживаннями, думками та почуттями.  

Самоспостереження – це спостереження людини за внутрішнім планом 

власного психічного життя, що дозволяє фіксувати її прояви (переживання, 

думки, почуття та ін.). Результатами самоспостереження є самозвіт – це опис 

особистістю самої себе у відносній цілісності психічних і особистісних 

проявів.  

За одиницю аналізу може бути прийняте слово. 

Необхідно встановити одиницю рахунку – поява ознак у тексті, частота 

їх появи (інтенсивність). 

Одиниця рахунку – кількісна міра одиниці аналізу, яка дозволяє 

реєструвати частоту (регулярність) появи ознаки категорії аналізу в тексті. 

Одиницями рахунку можуть бути число певних слів або їх поєднань, 

кількість рядків, друкованих знаків, сторінок, абзаців, авторських аркушів, 

площа тексту, виражена у фізичних просторових величинах і багато іншого. 

Виявлення смислових одиниць контент-аналізу, якими можуть бути: 

 поняття, виражені в окремих термінах; теми, виражені в цілих 

смислових абзацах, частинах текстів тощо; імена, прізвища людей; події, 

факти тощо; 
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 зміст апеляцій до потенційного адресата. 

Одиницями рахунку  можуть бути: фізична протяжність текстів; площа 

тексту, заповнена смисловими одиницями; число рядків (абзаців, знаків, 

колонок тексту). 

Проведення контент-аналізу вимагає попередньої розробки ряду 

дослідницьких інструментів. З них обов'язковими є: класифікатор контент-

аналізу; протокол підсумків аналізу, який має друге позначення – бланк 

контент-аналізу; реєстраційна картка або кодувальна матриця; інструкція для 

досліджуваних, яка надається безпосередньо перед реєстрацією та 

кодуванням одиниць рахунку; каталог (список) проаналізованих документів. 

Класифікатором контент-аналізу називається загальна таблиця, у яку 

зведено всі категорії (і підкатегорії) аналізу й одиниці аналізу. Її основне 

призначення – гранично чітко зафіксувати те, у яких одиницях виражається 

кожна категорія, використовувана в дослідженні.  

Протокол (бланк) контент-аналізу містить: по-перше, відомості про 

документ (його автора, час видання, обсяг), по-друге, підсумки самоаналізу 

(кількість випадків уживання в ньому певних одиниць аналізу та  висновки 

щодо категорій аналізу). Протоколи заповнюються, як правило, у 

закодованому вигляді, але не заради збереження таємниці підсумків контент-

аналізу, а виходячи з бажаності на одному аркуші паперу умістити всю 

інформацію про документ, щоб зручніше було зіставляти один з одним 

підсумки аналізу різних документів. Якщо в дослідженні здійснюється 

контент-аналіз малого числа документів, то можна обійтися без кодування й 

заповнювати ці протоколи у відкрито-змістовному вигляді. 

Реєстраційна картка являє є кодувальною матрицею,  у якій  

зазначається кількість одиниць рахунку, характеризується одиниці аналізу. 

Протокол контент-аналізу кожного конкретного документа заповнюється на 

основі підрахунку даних усіх реєстраційних карток, що до  до цього 

документа. 
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Необхідною умовою контентного дослідження є розробка таблиці 

контент-аналізу – основного робочого документа. Тип таблиці визначається 

етапом дослідження. Так, розробляючи категоріальний апарат, аналітик 

складає таблицю, яка представляє собою систему скоординованих і 

субординованих категорій аналізу. Така таблиця зовні нагадує анкету: кожна 

категорія (питання) передбачає ряд ознак (відповідей), за якими 

квантифікується зміст тексту. Для реєстрації одиниць аналізу складається 

інша таблиця – кодувальна матриця. 

Важливою умовою контент-аналізу є розробка інструкції – системи 

правил і пояснень для того, хто буде збирати емпіричну інформацію, 

кодуючи (реєструючи) задані одиниці аналізу. В інструкції точно й 

однозначно викладається алгоритм дій кодувальника, даються визначення 

категорій і одиниць аналізу, правила їх кодування, наводяться конкретні 

приклади з текстів, які є об'єктом дослідження, обговорюється, як слід 

чинити в суперечних випадках тощо. 

Процедура підрахунку при кількісному контент-аналізі у загальному 

вигляді аналогічна стандартним прийомам класифікації  виділеним 

угрупованням ранжирування й вимірювання асоціацій. Існують також 

спеціальні процедури підрахунку щодо контент-аналізу -  формула 

коефіцієнта Яніса (с), призначеного для обчислення співвідношення 

позитивних і негативних (щодо обраної позиції) оцінок, суджень, аргументів. 

У разі, коли число позитивних оцінок перевищує число негативних, 

коефіцієнт Яніса підраховується за формулою: 

 

(3.1) 

f – число позитивних оцінок; n – число негативних оцінок; r – обсяг 

змісту тексту, що має пряме відношення до проблеми; t – загальний обсяг 

аналізованого тексту. 
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У разі, коли число позитивних оцінок менше, ніж негативних, 

коефіцієнт Яніса знаходиться за формулою: 

 

(3.2) 

f – число позитивних оцінок; n – число негативних оцінок; r – обсяг 

змісту тексту, що має пряме відношення до проблеми; t – загальний обсяг 

аналізованого тексту. 

При дослідженні самоусвідомлення особистості на першому зрізі в 

студентів застосовувався самозвіт на тему «Хто я?». Результати представлені 

в Додатках (див. Додаток К1).  

Дослідження самоусвідомлення особистості на першому зрізі в 

студентів за допомогою контент-аналізу показало, що аналіз «переживання» 

у самозвітах у 42,72% від вибірки досліджуваних найчастіше зустрічається 

слово «самоприйняття». Отже, студенти сприймають себе такими, які вони є. 

На другому місці «самопізнання» у 22,27% від вибірки досліджуваних. 

Отримані дані свідчать про те, що студенти прагнуть до пізнання себе, свого 

характеру, власних якостей, інтересів, мотивів та ін. 

На третьому місці «самоповага» у 17,72% від вибірки досліджуваних. 

Отримані дані свідчать про те, що студенти надають значення цій якості 

особистості, цінують її в оточуючих та прагнуть розвинути її у себе. 

На четвертому місці «самооцінка» у 9,09% досліджуваних. Отже, 

студенти мають уявлення про власну самооцінку. 

На останньому місці «самоконтроль» у 8,18% досліджуваних. Отримані 

дані свідчать про те, що студенти не надають особливого значення 

самоконтролю у власному житті  як особистісній якості. 

Аналіз «думок» показав, що в студентів найчастіше зустрічаються 

«позитивні думки» та «думки про особистісні якості» – 55,45% від вибірки 

досліджуваних. Отже, студенти схильні позитивно мислити, мають 

оптимістичний настрій, позитивно сприймають оточуючих людей, цінують 
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цю якість у оточуючих. Студенти цінують, перш за все, такі якості, як: розум, 

доброта, цілеспрямованість, доброзичливість та ін. 

На другому місці «думки про соціальні ролі» та «позитивні думки» – 

23,63% від вибірки досліджуваних. Отже, студенти схильні позитивно 

мислити, мають оптимістичний настрій, позитивно сприймають оточуючих 

людей, цінують цю якість в оточуючих. Студенти цінують власні соціальні 

ролі такі, як: брат, сестра, студент, тітка, дядько, онучка, онук, ці ролі дають 

їм почуття захищеності та безпеки. 

На третьому місці «думки про фізичні характеристики» та «негативні 

думки» у 8,63% від вибірки досліджуваних. Отже, студенти надають 

значення власним фізичним даним, прагнуть до їх розвитку та 

самовдосконалення. У студентів переважають негативні думки, вони не 

довго переживають власні невдачі, бояться поразки та невдачі. 

На четвертому місці «думки про особистісні якості», «негативні 

думки», «думки про соціальні ролі» у 5,9% від вибірки досліджуваних. Отже, 

студенти надають значення естетичним думкам, для них важливо красиве 

оточення, власна зовнішність та ін. У студентів переважають негативні 

думки, вони не довго переживають власні невдачі, бояться поразки та 

невдачі. Студенти схильні позитивно мислити, мають оптимістичний настрій, 

позитивно сприймають оточуючих людей, цінують цю якість в оточуючих. 

На останньому місці «думки про соціальні ролі» та «думки про фізичні 

характеристики» у 0,45% від вибірки досліджуваних. Отже, студенти схильні 

позитивно мислити, мають оптимістичний настрій, позитивно сприймають 

оточуючих людей, цінують цю якість в оточуючих. Вони надають значення 

власним фізичним даним, прагнуть до їх розвитку та самовдосконалення. 

Аналіз «почуттів» показав, що в студентів найчастіше зустрічаються 

«позитивні почуття» та «моральні почуття» у 29,54% досліджуваних. Отже, 

студенти схильні переживати позитивні почуття, мають оптимістичний 

настрій, цінують цю якість в оточуючих. Студенти цінують у собі та 

оточуючих моральні якості такі, як: відвертість, чесність, порядність та ін. 
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На другому місці «позитивні почуття», «інтелектуальні почуття» у 

23,18% від вибірки досліджуваних. Отже, студенти схильні переживати 

позитивні почуття, мають оптимістичний настрій, цінують цю якість в 

оточуючих. Студенти цінують у собі та оточуючих такі якості, як: розум, 

розсудливість, кмітливість та ін.  

На третьому місці «моральні почуття», «інтелектуальні почуття» та 

«негативні почуття» у 9,09% від вибірки досліджуваних. Отримані дані 

свідчать про те, що студенти цінують у собі та оточуючих моральні якості 

такі, як: відвертість, чесність, порядність та ін. Студенти цінують у собі та 

оточуючих такі якості, як: розум, розсудливість, кмітливість та ін. Студенти 

не довго переживають власні невдачі, бояться поразки та невдачі. 

На останньому місці «негативні почуття» та «естетичні почуття» у 

8,18% від вибірки досліджуваних. Отже, студенти не довго переживають 

власні невдачі, бояться поразки та невдачі. Вони надають значення 

естетичним почуттям, для них важливо красиве оточення, власна зовнішність 

та ін. 

Коефіцієнт Яніса за показником «думки»:  

с=75²-75*75/5*50=9 

Коефіцієнт Яніса за показником «почуття»:  

с=61²-61*40/5*50=5,124 

Коефіцієнт Яніса за показником «переживання»:  

с=220²-220*0/5*50=193,6 

На основі отриманих даних можна зробити висновок, що переважає 

показник «думки», отже студенти мають позитивні думки про себе. 

Таким чином, дослідження самоусвідомлення особистості на першому 

зрізі в студентів за допомогою контент-аналізу показало, що в студентів 

найчастіше зустрічається слово «самоповага», «позитивні думки», «думки 

про особистісні якості», «позитивні почуття» та «інтелектуальні почуття». 
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При дослідженні самоусвідомлення особистості на третьому зрізі в 

студентів застосовувався самоаналіз на тему «Хто я?». Результати 

представлені в (див. Додаток Б4, Б5). 

Дослідження самоусвідомлення особистості на третьому зрізі в 

студентів за допомогою контент-аналізу показало, що аналіз «переживання» 

у самозвітах у 47,72% від вибірки досліджуваних зустрічаються слова 

«самоприйняття». Отримані дані свідчать про те, що студенти позитивно 

сприймають себе. 

На другому місці «самоповага» у 30,9% від вибірки досліджуваних. 

Отримані дані свідчать про те, що студенти поважають себе, цінують дані 

якості в оточуючих та прагнуть розвинути їх у себе. 

На третьому місці «самопізнання» у 13,18% досліджуваних. Отримані 

дані свідчать про те, що студенти прагнуть до пізнання себе, свого характеру, 

власних якостей, інтересів, мотивів та ін. 

На четвертому місці «самоконтроль» у 8,63% від вибірки 

досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що студенти не надають 

особливого значення самоконтролю у власному житті як особистісній якості. 

На останньому місці «самооцінка» у 4,54% від вибірки досліджуваних. 

Отже, студенти мають уявлення про власну самооцінку. 

Аналіз «думок» показав, що в студентів найчастіше зустрічаються 

«позитивні думки» та «думки про особистісні якості» 57,27% від вибірки 

досліджуваних. Отже, студенти схильні позитивно мислити, мають 

оптимістичний настрій, позитивно сприймають оточуючих людей, цінують  

цю якість в оточуючих. Студенти цінують, перш за все, такі якості, як: розум, 

доброта, цілеспрямованість, доброзичливість та ін. 

На другому місці «думки про соціальні ролі» та «позитивні думки» у 

27,27% від вибірки досліджуваних. Отже, студенти схильні позитивно 

мислити, мають оптимістичний настрій, позитивно сприймають оточуючих 

людей, цінують цю якість в оточуючих. Студенти цінують власні соціальні 
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ролі такі, як: брат, сестра, студент, тітка, дядько, онучка, онук, такі ролі 

дають їм почуття захищеності та безпеки. 

На третьому місці «думки про фізичні характеристики» та «позитивні 

думки» у 13,18% від вибірки досліджуваних. Отже, студенти надають 

значення власним фізичним даним, прагнуть до їх розвитку та 

самовдосконалення. Студенти схильні позитивно мислити, мають 

оптимістичний настрій, позитивно сприймають оточуючих людей, цінують 

цю якість у оточуючих. 

На четвертому місці «думки про фізичні характеристики» та «негативні 

думки» у 1,36% від вибірки досліджуваних. Отже, студенти надають 

значення власним фізичним даним, прагнуть до їх розвитку та 

самовдосконалення. У студентів переважають негативні думки, вони не 

довго переживають власні невдачі, бояться поразки та невдачі. 

На останньому місці «думки про особистісні якості» та «негативні 

думки» у 0,9% від вибірки досліджуваних. Отже, студенти надають значення 

естетичним думкам, для них важливо красиве оточення, власна зовнішність 

та ін. У студентів переважають негативні думки, вони недовго переживають 

власні невдачі, бояться поразки та невдачі.  

Аналіз «почуттів» показав, що в студентів найчастіше зустрічаються 

«позитивні почуття» та «інтелектуальні почуття» у 56,81% від вибірки 

досліджуваних. Отже, студенти схильні переживати позитивні почуття, 

мають оптимістичний настрій, цінують цю якість у оточуючих. Студенти 

цінують у собі та оточуючих такі якості, як: розум, розсудливість, 

кмітливість та ін.  

На другому місці «позитивні почуття» та «естетичні почуття» у 24,09% 

від вибірки досліджуваних. Отже, студенти схильні переживати позитивні 

почуття, мають оптимістичний настрій, цінують цю якість в оточуючих. 

Студенти надають значення естетичним почуттям, для них важливо красиве 

оточення, власна зовнішність та ін. 
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На третьому місці «негативні почуття» та «моральні почуття» у 14,54% 

від вибірки досліджуваних. Отже, у студентів переважають негативні 

почуття, вони недовго переживають власні невдачі, бояться поразки та 

невдачі. Студенти цінують у собі та оточуючих такі моральні якості, як: 

відвертість, чесність, порядність та ін. 

На четвертому місці «інтелектуальні почуття» та «негативні почуття» у 

3,63% від вибірки досліджуваних. Отже, студенти цінують у собі та 

оточуючих такі якості, як: розум, розсудливість, кмітливість та ін. Вони не 

довго переживають власні невдачі. 

На останньому місці «моральні почуття» та «негативні почуття» у 0,9% 

від вибірки досліджуваних. Отримані дані свідчать про те, що студенти 

цінують у собі та оточуючих такі моральні якості, як: відвертість, чесність, 

порядність та ін. Вони не довго переживають власні невдачі. 

Коефіцієнт Яніса за показником «думки»:  

с = 108² – 108*75/5*50 = 14,25 

Коефіцієнт Яніса за показником «почуття»:  

с = 110² – 110*10/5*50 = 44 

Коефіцієнт Яніса за показником «переживання»:  

с=220²-220*0/5*50=193,6 

На основі отриманих даних, можна зробити висновок, що переважає 

показник «почуття», отже,  студенти мають позитивні почуття щодо себе. 

Таким чином, дослідження самоусвідомлення особистості на третьому 

зрізі в студентів за допомогою контент-аналізу показало, що в студентів 

найчастіше зустрічається слово «самоприйняття», «самоповага», «позитивні 

думки», «думки про особистісні якості», «позитивні почуття» та 

«інтелектуальні почуття». 

З метою визначення пріоритетності в процесі самоусвідомлення 

показників на першому та другому зрізах, які є змістом різних кіл 

усвідомлення в емпіричній моделі нашого дослідження, був використаний 

метод ранжування. Проведене ранжування показників кіл усвідомлення себе 



150 

 

особистістю у студентів показало, що в колі усвідомлення «свободи» 

виявлена така ієрархія показників: 1-е місце займає «загальна шкала» 

(59,09%), 2-е – «самовладання» (58,18%), 3-е – «наполегливість» (55,09%), 4-

е – «сенс буття» (45%), 5-е – «орієнтація на свободу» (21,36) – усі показники 

мають високий рівень. Показники, що мають середній рівень вираженості, 

ранжуються таким чином: 6-е місце – «креативність» (55%), 7-е – 

«перешкоди буття» (45%), 8-е – «відповіді на запитання буття» (36,81%). 

Показники, що мають низький рівень вираженості, ранжуються таким чином: 

9-е – «орієнтація на альтруїзм» (58,63), 10-е – «самоінтерес» (28,63%), 11-е – 

«саморозуміння» (4,54%), 12-е – «творче життя» (3,18%). 

У колі усвідомлення «особистості» виявлена така ієрархія показників, 

що мають високий рівень вираження: 1-е місце – «глобальне самоставлення» 

(100%), 2-е – «аутосимпатія» (51,81%), 3-є – «оцінка» (47,27%), 4-е – 

«самоповага» (58,18%), 5-е – «самоінтерес» (50,9%), 6-е – «самоприйняття» 

(48,18%), 7-е – «прийняття агресії» (43,18%). Показники, що мають середній 

рівень вираженості, ранжуються таким чином: 8-е – «ціннісні орієнтації» 

(42,72%). 

У колі усвідомлення «часу» виявлена така ієрархія показників, що 

мають високий рівень вираженості: 1-е – «орієнтація в часі» (55,09%), 2-е – 

«нетерпимість до невизначеності» (44,09%). Показники, що мають середній 

рівень вираженості, ранжуються таким чином: 3-є – «уявлення про природу 

людини» (42,27%). Показники, що мають низький рівень вираженості, 

ранжуються таким чином: 4-е місце – «орієнтація на результат» (51,81%), 5-е 

місце – «орієнтація на гроші», «орієнтація на працю» (25,45%). 

У колі усвідомлення «простору» виявлена така ієрархія показників 

високого рівня вираженості: 1-е місце «ставлення інших» (58,18%), 2-е – 

місце займає «соціальна пластичність» (56,36%), 3-є – «ригідність» (45,45%), 

4-е – «нетерпимість до невизначеності» (44,09%). Показники, що мають 

середній рівень вираженості, ранжуються таким чином: 5-е – «фрустрація» 

(65,9%), 6-е – «ситуативна тривожність» (50%), 7-е – «тривожність» (47,72%), 
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8 – «соціальна емоційність» (46,36%). Показники, які мають низький рівень 

вираженості: 9-е – «орієнтація на уникнення невдач» (55%), 10-е – 

«агресивність» (50,9%), 11-е – «потяг до комформності» (45,9%), 12-е – 

«прагнення до статусного росту» та «соціально-комунікативна незграбність» 

(40,45%), 13-е – «орієнтація на владу» (22,27%), 14-е – «очікуване ставлення 

від інших» (7,27%). 

У колі усвідомлення «тіла» виявлена така ієрархія показників високого 

рівня вираженості: 1-е місці – «сенситивінсть» (65%), 2-е – «активність» 

(53,18%), 3-е – «сила» (48,18%), 4-е – «пізнавальні потреби» (41,36%). 

Показники, які мають середній рівень вираженості: 5-е – «ситуативна 

тривожність» (50%), 6-е – «темп» (47,72%), 7-е – «особистісна тривожність» 

(47,27%). Показники, які мають низький рівень вираженості: 8-е – 

«надмірний потяг до комфортності» (45,9%). 

У колі усвідомлення «існування» виявлена така ієрархія показників, що 

мають високий рівень вираження: 1-е місце – «соціальна пластичність» 

(56,36%), 2-е – «соціальна ергічність» (53,18%), 3-є – «ригідність» (45,45%), 

4-е – «пластичність» (40,45%).  Показники, які мають середній рівень 

вираження, проранжовані таким чином: 5-е – «синергія» (49,54%), 6-е – 

«темп» та «предметна ергічність» (47,72%), 7-е – «соціальна емоційність» 

(46,36%), 8-е – «емоційнсть» (41,81%). Показники, які мають низький рівень 

вираженості: 9-е – «фрустрація» (65,9%). 

З метою визначення пріоритетності в процесі самоусвідомлення 

показників на третьому та другому зрізах, які є змістом різних кіл 

усвідомлення в емпіричній моделі нашого дослідження, був використаний 

метод ранжування. Проведене ранжування показників кіл усвідомлення себе 

особистістю в студентів показало, що в колі усвідомлення «свободи» 

виявлена така ієрархія показників: 1-е місце займає «самовладання» 

(80,45%), 2-е – «наполегливість» (65,9%), 3-є – «загальна шкала» (60,9%), 4-е 

– «сенс буття» (45%), 5-е – «орієнтація на свободу» (21,36%) – усі показники 

мають високий рівень. Показники, що мають середній рівень вираженості, 
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ранжуються таким чином: 6-е місце – «креативність» (54,09%), 7-е – 

«перешкоди буття» (45%), 8-е – «відповіді на запитання буття» (36,81%). 

Показники, що мають низький рівень вираженості,  ранжуються таким 

чином: 9-е – «орієнтація на альтруїзм» (58,63), 10-е – «самоінтерес» 

(28,63%), 11-е – «саморозуміння» (4,54%), 12-е – «творче життя» (3,18%). 

У колі усвідомлення «особистисті» виявлена така ієрархія показників, 

що мають високий рівень вираження: 1-е місце – «глобальне самоставлення» 

(100%), 2-е – «оцінка» (68,63%), 3-є – «самоповага» (58,18%), 4-е – 

«аутосимпатія» (51,81%), 5-е – «самоінтерес» (50,9%), 6-е – «самоприйняття» 

(48,18%), 7-е – «прийняття агресії» (43,18%). Показники, що мають середній 

рівень вираженості, ранжуються таким чином: 8-е – «ціннісні орієнтації» 

(48,18%). 

У колі усвідомлення «часу» виявлена така ієрархія показників, що 

мають високий рівень вираженості: 1-е – «нетерпимість до невизначеності» 

(55,45%), 2-е – «орієнтація в часі» (45,54%). Показники, що мають середній 

рівень вираженості,  ранжуються таким чином: 3-є – «уявлення про природу 

людини» (44,09%). Показники, що мають низький рівень вираженості, 

ранжуються таким чином: 4-е місце – «орієнтація на результат» (51,81%), 5-е 

місце – «орієнтація на гроші», «орієнтація на працю» (25,45%). 

У колі усвідомлення «простору» виявлена така ієрархія показників 

високого рівня вираженості: 1-е місце  - «ставлення інших» (58,18%), 2-е  

місце займає «соціальна пластичність» (56,36%), 3-є – «нетерпимість до 

невизначеності» та «ригідність» (55,45%). Показники, що мають середній 

рівень вираженості, ранжуються таким чином: 4-е – «соціальна ергічність» 

(66,81%). Показники, які мають низький рівень вираженості: 5-е – 

«фрустрація» (74,09%), 6-е – «тривожність» (68,63%), 7-е – «ситуативна 

тривожність» (60%), 8-е – «агресивність» (59,54%), 9-е – «орієнтація на 

уникнення невдач» (55%), 10-е – «потяг до комформності» (45,9%), 11-е – 

«прагнення до статусного росту» та «соціально-комунікативна незграбність» 
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(40,45%), 12-е – «орієнтація на владу» (22,27%), 13-е – «очікуване ставлення 

від інших» (7,27%). 

У колі усвідомлення «тіла» виявлена така ієрархія показників високого 

рівня вираженості: 1-е місці – «сила» (71,36%), 2-е – «активність» (70,45%), 

3-є – «сенситивність» (53,36%), 4-е – «пізнавальні потреби» (51,36%). 

Показники, які мають середній рівень вираженості: 5-е – «темп» (49,54%). 

Показники, які мають низький рівень вираженості: 6-е – «ситуативна 

тривожність» (60%), 7-е – «особистісна тривожність» (50,9%), 8-е – 

«надмірний потяг до комфортності» (45,9%). 

У колі усвідомлення «існування» виявлена така ієрархія показників, що 

мають високий рівень вираження: 1-е місце – «соціальна пластичність» 

(69,09%), 2-е – «соціальна ергічність» (66,81%), 3-є – «пластичність» 

(61,81%) . Показники, які мають середній рівень вираження, проранжовані 

таким чином: 4-е – «предметна ергічність» (62,72%), 5-е – «емоційнсть» 

(55,45%), 6-е – «соціальна емоційність» (54,54%), 7-е – «темп» (49,54%), 8-е – 

«синергія» (40,45%). Показники, які мають низький рівень вираженості: 9-е – 

«фрустрація» (74,09%), 10-е – «ригідність» (55,45%). 

Таким чином, було виявлено, що студентам найлегше  усвідомлювати 

інформацію про себе, яка фокусується в таких колах усвідомлення: 1) 

«особистість», 2) «час», 3) «свобода», 4) «тіло» 5) «простір», 6) «існування».  

На основі проведеного контент-аналізу нами було виявлено, що 

студентів на першому та третьому зрізах можна розподілити на три типи: 

перший тип включає коло свободи, другий  – особистості, третій  – коло 

існування. 

У студентів на першому та третьому зрізах усі показники розподілені 

за трьома колами усвідомлення: коло свободи, яке включає показники 

«почуття» (моральні, позитивні почуття, негативні, естетичні, 

інтелектуальні); коло особистості включає: показники «переживання» 

(самооцінка, самоприйняття, самопізнання, самоконтроль, самоповага), коло 

існування охоплює: показники «думки» (думки про фізичні характеристики, 
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позитивні думки, негативні думки, думки про особистісні якості, думки про 

соціальні ролі). 

У студентів на першому та третьому зрізах коло свободи включає такі 

показники: «позитивні почуття», «інтелектуальні почуття»;  коло особистості 

- показник: «самоповага», коло існування - показники: «позитивні думки», 

«думки про особистісні якості». 

Виявлені відмінності в показниках кола особистості на третьому зрізі: 

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

Отже, кластерний та контент-аналіз встановили, що в студентів 

структура самоусвідомлення складається з трьох кіл: свободи, особистості та 

існування. 

 

3.3. Рекомендації щодо удосконалення техніки самоусвідомлення для 

практикуючих психологів 

 

З усіма студентами (загальна кількість 220 студентів) проведені 

тренінги  розвитку самоусвідомлення особистосі. 

В основу тренінгів лягла гіпотеза про те, що завдяки розвивальному 

впливу  тренінгів у студентів підвищиться рівень самоусвідомлення.  

Відповідно до гіпотези емпіричного дослідження були розроблені й 

адаптовані тренінги   щодо розвитку самоусвідомлення студентів. 

Мета  тренінгів  – розвиток самоусвідомлення особистості студентів.  

У ході тренінгів  були поставлені та вирішувалися такі завдання: 

- оволодіння студентами методами, засобами і прийомами розвитку 

власного самоусвідомлення; 

- розвиток та корекція актуальної системи самоусвідомлення; 

- набуття студентами навичок вольової саморегуляції. 

Тренінги  були реалізовані з 11.09.2014 по 21.05.2015 (відповідно 

перше й останнє заняття). Заняття проходили в спеціально обладнаній для 

проведення розвивальних занять аудиторії з частотою один  раз на  тиждень 
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по 60 хвилин протягом шести тижнів. Загалом учасники групи пройшли в 

середньому шість годин розвивальних занять. 

Кожне заняття включає: 

- визначення характеру проблеми, орієнтацію на них учасників заняття; 

- упорядкування інформації та її обговорення; 

- зняття психологічного напруження. 

У тренінгах розвитку самоусвідомлення особистості у процесі 

навчання використовується навчальний ефект групової взаємодії, різні види і 

прийоми групової роботи: 

1. Діагностичні процедури: 

- отримання учасниками тренінгів інформації про структуру їх 

самоусвідомлення; 

- контроль ефективності тренінгів. 

2. Інформування в процесі розвивальних тренінгів: 

- про сутність самоусвідолення особистості; 

- про основні скаладові самоусвідолення особистості. 

3. Основний зміст тренінгів  розвитку самоусвідомлення особистості 

складають: 

- вправи, які включають у себе сукупність різних завдань ведучого і 

спрямовані на розширення меж розуміння особливостей самоусвідолення 

особистості. 

Отримання зворотного зв’язку від студентів у процесі розвитку 

самоусвідомлення відбувалося у формі рефлексії власних переживань та 

почуттів студентів наприкінці кожного тренінгового дня. 

Контроль здійснювався як за окремими операціями, які свідчать про 

сформованість у досліджуваних самоусвідомлення. Контроль дає можливість 

отримати інформацію про адекватність, правильність та швидкість засвоєння 

навичок та їх використання.  

Розглянемо вимоги до спеціаліста-керівника групи, який сприяє 

розвитку самоусвідомлення особистості. 
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 Необхідно відзначити, що реалізація таких тренінгів передбачає 

високий рівень психологічних знань механізмів самоусвідомлення 

особистості. Керівник групи повинен володіти навичками групової динаміки, 

уміти вирішувати конфліктні ситуації, які можуть виникати в процесі 

групової роботи. 

 Під час розвитку самоусвідомлення особистості керівник групи 

повинен виконувати активну та директивну роль. Керівник групи займає 

активну позицію у групі, сприяє якісним змінам самоусвідомлення 

особистості, саморегуляції та ін. 

Тренінги розвитку, спрямовані на самоусвідомлення особистості, 

мають певні переваги та обмеження.  

 Серед переваг можна відзначити, що механізми самоусвідомлення є 

зрозумілими для студентів. У подальшому студенти зможуть самі 

використовувати всі прийоми, засвоєні під час проведення розвивальних 

занять для самодопомоги, тому серед особливостей тренінгів є їх 

економічність та ефективність. Тренінги сприяють розвитку 

самоусвідомлення особистості студентів. 

Обмежень для таких розвивальних тренінгів небагато, але вони суттєві, 

тренінги частково сприяють розвитку саморегуляції студентів. 

Тренінг 1. Усвідомлення існування 

Насамперед ми хочемо допомогти вам підсилити відчуття актуального. 

Більшість людей погодиться з тим, що часом вони лише наполовину «тут», 

що вони ніби сплять наяву, втрачають нитку подій, що відбуваються чи 

яким-небудь іншим способом вислизають із ситуації в сьогоденні. У багатьох 

випадках краще розслабитися, смутно сприймаючи навколишнє, і віддатися 

відчуттю зручності тіла.  

Як перший крок у цьому напрямку ми запропонуємо щось, що буде 

здаватися простим до безглуздості. Інструкції до експерименту: Спробуйте 

протягом декількох хвилин складати фрази, що виражають те, що ви в даний 
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момент усвідомлюєте. Починайте кожну фразу словами «зараз», «у цей 

момент», «тут і зараз». 

Актуальне знаходиться завжди в дійсному часі. Те, що трапилося в 

минулому, було актуальне тоді, а те, що трапиться в майбутньому, буде 

актуальне, коли воно відбувається. Те ж, що актуально тепер – і в такий 

спосіб усе, що ви можете усвідомлювати, - повинне бути в сьогоденні. Отже, 

якщо ми хочемо розвинути почуття актуальності, нам необхідне 

підкреслення таких слів як «зараз» і  «в цей момент». 

Точно так  те, що актуальне для вас, повинне бути там, де ви 

знаходитеся. Звідси підкреслення таких слів, як «тут». Ви не можете в даний 

момент пережити безпосередньо яку-небудь подію, якщо вона відбувається 

за межами ваших рецепторів. Ви, звичайно, можете уявити її собі, але цей 

процес «уяви» буде відбуватися там, де ви є. 

Повнота проживання сьогодення включає усвідомлення – у сьогоденні 

– нагадувань про минулі уроки, що дозволяє більш адекватно реагувати в 

сьогоденні; вона включає також усвідомлення в сьогоденні провісників 

майбутнього й відповідне пристосування поведінки. Здорова людина, 

спираючись на крапку відліку в сьогоденні, вільно дивитися назад і вперед, 

коли для цього надається час. 

Повторимо: 

Спробуйте протягом декількох хвилин складати фрази, що виражають 

те, що ви безпосередньо усвідомлюєте. Починайте їх словами «зараз», «у цей 

момент», «тут і зараз». 

Тепер ми переходимо до дуже важливої частини експерименту. Коли 

ви виконували його, з якими труднощами ви зустрілися? 

Це питання може викликати подив. Тоді от яке питання: чому ви 

припинили експеримент тоді, коли ви його припинили? – Ми не говоримо, 

що ви повинні були продовжувати довше, ми просто запитуємо вас, чи 

помітили (чи усвідомили) ви, що безпосередньо передувало вашій зупинці? 
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Ви утомилися чи ви відчули порожнечу і припинили складати фрази? Чи ви 

кинули й навіть не помітили, що кидаєте? 

Рефлексія учасників групи. 

Тренінг 2. Усвідомлення протилежних рис особистості 

У попередньому тренінгу  ми запитували, з якими труднощами ви 

зіштовхнулися, і назвали ці труднощі «опором». Тепер ми повинні 

спробувати зрозуміти, хто чи що опирається. Може здаватися, що щодо 

опорів краще починати не із сьогодення. Якби ми могли зрозуміти, як ми 

придбали їх, це було б якоюсь вказівкою, як їх позбутися. Але в даному 

експерименті ми лише робимо перший крок до того, щоб зрозуміти, що вони 

– опори – належать нам, вони наші тією ж мірою, як і те, чому вони 

пручаються. Це важко, тому що для цього потрібно помітити, що ми самі 

втручаємося у власну діяльність; не зважаючи на це, ми боремося проти 

власних зусиль, інтересів, своїх опорів. 

Розглянемо уявлення про рівновагу. Її суть складає врівноваженість 

сил. Весь життєвий процес організму вимагає постійного відновлення 

рівноваги. Щоб знайти й підтримувати здорову рівновагу у своїй діяльності, 

людина повинна, як митецький їздець на велосипеді, оцінювати й 

компенсувати зміни у своєму положенні в міру їх виникнення. Вони можуть 

бути ледь помітними чи настільки разючими, що їх неможливо не помітити. 

Однак, щоб узагалі що-небудь помітити, потрібно виділити це із загального 

тла. Це повинно відрізнятися від тла так, щоб можна було сказати «ця інша 

справа». Якщо на зовсім білу поверхню ви додаєте білу пляму, це непомітно, 

тому що це не створює розходження. Чорна ж пляма створить максимальний 

контраст, і чорне буде виглядати чорнішим, а біле – білішим, чим якби ми 

дивилися на них окремо один від одного. 

Багато феноменів не могли б існувати, якби не існували їхні 

протилежності. Якби день не можна було відрізнити від ночі, не було б ні 

дня, ні ночі, і не було б таких слів.  

Отже, як перший крок в дослідженні: 
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Придумайте декілька пар протилежностей, у яких кожен член не може 

існувати без реального іншого. 

Ви можете бути розчаровані кількістю таких пар, які вам удалося 

придумати. Деякі з них, як ви відчуваєте, не є реальними протилежностями, а 

інші виявляються протилежностями тільки в специфічному контексті. В 

інших парах ви можете знайти додаткові феномени, що займають проміжне 

становище. Наприклад, у парі «початок – кінець» проміжне положення займе 

«середина». «Минуле – майбутнє» має проміжне «сьогодення». Середній 

термін у таких парах особливо цікавий. Він часто складає нейтральну, 

нульову, індиферентну крапку в якомусь вимірі чи континуумі.  

Яке все це має відношення до опору? Ситуації, у яких ви зустрічаєте 

перешкоду у виконанні наших завдань, які ви самі для себе прийняли, – це 

конфліктні ситуації. Більш того, це конфлікт між однією частиною вашої 

особистості й іншою її ж частиною. Одну частину,  ту, котра приймає 

завдання і прагне його виконати, ви усвідомлюєте. Іншу частину, що 

пручається, ви не усвідомлюєте, не знаєте, не зважаєте на неї. Тією мірою,  

якою ви боретесься  з опорами, вони здаються не вашим власним 

створенням, а чимось, нав'язаним вам ззовні. 

Але ми хочемо показати вам, як можна викликати опір (геsіstаnсе) з не 

усвідомлення і перетворити його на цінного помічника (assistance). Опірна 

частина вашої особистості має життєву енергію і силу з багатьма 

прекрасними якостями; так що, хоча реінтеграція відірваної частини – довга 

й важка робота, але чи можна допустити постійну втрату частин своєї 

особистості? На щастя, уже на досить ранніх стадіях роботи виникає 

відчуття, що ви повертаєте собі безцінний запас можливостей і енергії. 

Як знайти протилежні фактори у своїй поведінці? Ви вже догадалися, 

рухаючись в наміченому напрямку, що бажання і схильності опору, котрий 

ви настільки мало усвідомлюєте, повинні бути протилежні тим, що ви 

привносите у виконання завдання. Чи не випливає з цього, що ви могли б 

скласти собі якесь уявлення про те, як виглядає справа для опору, уявивши 
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щось прямо протилежне тому, що ви як свідома особистість вважаєте 

реальним? Якщо вам здається, що варто спробувати, проробіть таке: 

Розгляньте яку-небудь повсякденну життєву ситуацію, які-небудь 

об'єкти і дії, начебто вони виявляють собою пряму протилежність тому, за 

що ви їх звичайно приймаєте. Уявіть себе в ситуації, протилежній вашій 

власній, у якій ви маєте схильності й бажаннями, точно протилежні вашим 

звичайним. Розгляньте об'єкти, образи й думки, начебто їх функції чи 

значення протилежні тому, чим ви їх звичайно вважаєте. Зіштовхуючи їх 

таким чином, утримаєтеся від своїх звичайних оцінок, що добре і що погано, 

що бажано і що огидно, що осмислено і що нерозумно, що можливо і що 

неможливо. Рухайтеся між протилежностями, – точніше, над ними, – у 

нульовій точці, з інтересом до обох сторін опозиції, але без переваги якої-

небудь. 

Користь, що може бути витягнута з уміння бачити речі навпаки і бути 

неупереджено зацікавленим у протилежностях, приводить до розвитку 

здатності знаходити власні оцінки. 

Рефлексія учасників групи. 

Тренінг 3. Усвідомлення простору 

Два попередніх тренінги були протилежними. Намагаючись підсилити 

почуття актуальності, ми звужували інтерес до «тепер»; щоб відчути в собі 

протилежні сили, потрібно було, навпаки, вийти за межі звичних 

інтерпретацій і оцінок. Але обидва тренінги переслідували ту саму мету: 

допомогти вам усвідомлювати опори (пробіли, протилежно спрямовані 

емоції й інші труднощі поведінки), з якими ви зіштовхувалися при серйозній 

спробі їх виконати. 

Іншими словами, коли людина примушує себе ставитися з увагою до 

того, що саме по собі не викликає інтерес, то зростаюче збудження 

направляється не на обраний об'єкт уваги, а на боротьбу з відволіканням, що 

реально розпалює інтерес. Тим часом, у міру того, як усе більше залучення 
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уваги зайнято придушенням перешкоди, об'єкт довільного зосередження все 

більше позбавляється інтересу. Зрештою, він стає нудним. 

Таким чином, нудьга виникає тоді, коли увага довільно приділяється 

чомусь, що позбавлене інтересу. 

Усе сказане ми пропонуємо вам перевірити на практиці в такий спосіб. 

На якийсь час зверніть увагу на який-небудь візуальний об'єкт, 

наприклад, – стілець. Дивлячись на нього, помітьте, як він прояснюється, 

вимальовується на каламутному тлі навколишнього простору й інших 

об'єктів. Потім зверніться до якого-небудь сусіднього візуального об'єкта і 

поспостерігайте, як він, у свою чергу, спустошує тло. Точно так само 

вслухайтеся в який-небудь звук, що звучить у вашому оточенні, і помітьте, як 

інші звуки відходять у тло. Нарешті, прислухайтеся до якого-небудь 

тілесного відчуття, начебто раптового болю або сверблячки, і помітьте, як і 

тут інші тілесні відчуття відходять на задній план. 

Чим більше повний контакт відчувається між вами та навколишнім, 

чим більш чесно ви переживаєте і виражаєте свої почуття, бажання, відрази, 

холодності, нудьгу, ворожість щодо людей і речей, з якими ви зіштовхуєтеся, 

тим у більшому ступені ви знайдете відповідний контекст, у якому ваш 

внутрішній конфлікт спливе під час вправ. 

Наступний тренінг підсилить ваше відчуття зіткнення з навколишнім. 

Дайте своїй увазі переходити від одного об'єкта до іншого, відзначаючи 

в об'єкті фігуру/тло,  а також свої емоції. Щоразу виражайте емоції словами, 

наприклад, «мені це подобається» чи «мені це не подобається». Розділяйте 

об'єкти на частини: «Це мені в об'єкті подобається, а те не подобається». 

Нарешті, якщо це виходить природно, диференціюйте свої емоції, наприклад: 

«Це викликає в мене відразу» і т. ін. 

Під час цього тренінгу ви можете зустрітися з такими опорами в собі, 

як збентеження, зніяковілість, побоювання бути занадто грубим, занадто 

безцеремонним чи нескромним; чи, може бути, ви знайдете в собі бажання 

швидше бути об'єктом уваги, чим приділяти свою увагу. Якщо в ставленні до 
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людей, з якими ви входите в контакт, ці опори стають настільки сильними, 

що змушують вас залишити вправу, обмежтеся на деякий час образами 

тварин і неживими об'єктами. 

Рефлексія учасників групи. 

Тренінг 4. Усвідомлення часу 

Ось інструкція до тренінгу, що може підсилити вашу здатність 

згадувати. 

Виберіть яку-небудь минулу ситуацію, не занадто давню і не занадто 

важку, наприклад, відвідайте у фантазії будинок вашого друга. Закрийте очі. 

Що ви дійсно бачите? Двері: хто-небудь їх відчиняє? Обстановку? Інших 

людей? Не намагайтеся витягати щось з пам’яті, шукати щось, що повинно 

бути тут; просто відправтесь у те місце, яке ви згадуєте, і зауважте, що там є. 

Фундаментальна тенденція організму – завершувати будь-яку ситуацію 

чи взаємодію, що для нього незавершені; тому, якщо ви дотримуєтеся 

певного контексту спогаду, фігура/тло будуть формуватися без вашого 

довільного втручання. Не намагайтеся міркувати на зразок: «Там повинні 

були б бути стільці, де ж вони?» – просто дивіться. Використовуйте техніку 

попереднього експерименту – абстрагування деталей – у застосуванні до 

того, що ви уявляєте. Розглядайте образи, ніби вони були присутні «тепер» 

перед вами. Незабаром забуті деталі почнуть з'являтися самі собою. Але так 

само незабаром ви наткнетеся на опори, наприклад, щось дратує почуття, ви 

не можете уловити щось, що, як ви знаєте, повинне бути тут, чи сказати 

щось, що вертиться на кінчику язику. Знову ж – не примушуйте себе. 

Подивиться, чи можете ви залишити це в спокої. Може бути, воно з'явиться 

через якийсь час раптовим осяянням. Проте, деякі деталі, необхідні для 

повноти сцени, можуть не виявитися, тому що опір занадто великий; інші не 

згадаються, тому що не були досить цікаві, щоб увійти у фігуру, коли ви 

переживали цю ситуацію. 

Тепер повторіть тренінг згадування, але цього разу не концентруйтеся 

винятково на баченні, спробуйте включити якнайбільше відчуттів, – згадайте 
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не тільки те, що ви бачили, але й те, що чули, нюхали, відчували на смак, 

дотиком, як ви переживали власні рухи; спробуйте відновити емоційний тон, 

що супроводжував цей досвід. 

Чи уникаєте ви згадування певної людини? Чи зауважуєте ви, що 

можете згадати неживі об'єкти чи фотографії людей, але не самих людей? 

Коли ви згадуєте ситуації, чи залишаються вони статичними, чи з'являється 

рух? Є присутнім щось драматичне чи яка-небудь мотивація? Чи виникають 

тільки уривки, чи ви можете слідкувати за деталями, не втрачаючи цілого? 

Чи віддаляються образи або затуманюються? 

Рефлексія учасників групи. 

Тренінг 5. Усвідомлення тіла 

Поступово в наших тренінгам ви знаходите вільне прийняття себе і 

керування собою. Уявлення, що думки за своєю власною ініціативою та без 

вашої допомоги входять у розум, поступається місцем усвідомленню, що це 

ви думаєте свої думки. Для початку добре, якщо ви звернете увагу на те, що 

думки – не об'єкти, що плавають у просторі, а процеси, що забирають певний 

час. 

Тепер, як і раніше, приймаючи себе й ототожнюючи себе з усім своїм 

усвідомленням, спробуйте диференціювати його в такий спосіб: 

Спробуйте спочатку звертати увагу тільки на зовнішні події – візуальні 

об'єкти, звуки, запахи, – але без придушення інших переживань. Тепер за 

контрастом зосередьтеся на внутрішніх процесах – образах, фізичних 

відчуттях, м'язових напругах, емоціях, думках. Спробуйте диференціювати ці 

різні внутрішні процеси, зосереджуючись на кожному з них настільки повно, 

як тільки ви можете: на образах, на м'язових напругах і т.п. Стежте при 

цьому, якщо вдається, за всіма виникаючими об'єктами, діями, драматичними 

сценами, компонентами яких вони є. 

Проблеми й сили, що діяли в той час, тепер можуть бути поступово 

усвідомлені та пророблені на новій основі, яка здатна дозволити й завершити 

конфлікт. При цьому загублене – здатність керувати собою і навколишнім, 
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переживати почуття й одержувати задоволення – зараз не доступне 

свідомості, може бути відновлене за допомогою введення заново в дію того, 

що зараз нібито  відсутнє в організмі.  

Наступний тренінг покладе початок цьому шляху. 

Зосередьтеся на своїх тілесних відчуттях у цілому. Дайте своїй увазі 

блукати по різних частинах тіла. По можливості пройдіть увагою все тіло. 

Які частини себе ви відчуваєте? До якого ступеня і з якою ясністю існує для 

вас ваше тіло? Відзначте болі й затиски, на які ви зазвичай не зважаєте. Які 

м'язові напруги ви відчуваєте? Звертаючи на них увагу, не намагайтеся 

передчасно їх розслабити, дайте їм набрати силу. Постарайтеся визначити їх 

точне місце розташування. Зверніть увагу на шкіряні відчуття. Чи відчуваєте 

ви своє тіло як ціле? Чи відчуваєте ви зв'язок голови з тулубом? Чи 

відчуваєте ви свої геніталії? Де ваші груди? Кінцівки? 

Нарешті. 

Зручно сидячи або лежачи, усвідомлюйте різні відчуття тіла й рухи 

(подих, затиски, скорочення шлунка й ін.); зверніть увагу, чи немає у всьому 

цьому певних комбінацій чи структур – того, що відбувається одночасно й 

утворює єдиний паттерн напруг, болі, відчуттів. Зверніть увагу, коли ви 

стримуєте або зупиняєте подих. Чи відповідають цьому які-небудь напруги 

рук, пальців, перистальтика шлунку, напруги геніталій? Чи є який-небудь 

зв'язок між стримуванням подиху й напругою вух, між затримуванням 

подиху і якими-небудь тактильними відчуттями? Які комбінації ви можете 

знайти? 

Перші тренінги розвитку самоусвідомлення особистості центрувалися 

на екстероцепції, основі вашого усвідомлення зовнішнього світу. Попередній 

тренінг стосувалася пропріоцепції, усвідомлення тіла – його дій і тенденцій 

до дії. Однак така роздільна увага до зовнішнього і внутрішнього була лише 

попередньою, тому що все це лише абстракції від вашого цілісного досвіду, 

що включає і те й інше.  
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Вам пропонується зробити перший крок до поглиблення усвідомлення 

своїх емоцій. Якщо ви не зовсім позбавили себе чутливості до поз і 

функціонування свого тіла, то завдяки запропонованим інструкціям ви 

зможете переконатися, що емоції є, як ми говорили, зацікавленими 

переживаннями у сполученні екстеро- і пропріцепції. 

Спробуйте зробити певну тілесну дію. Наприклад, напружте, а потім 

розслабте щелепи, стисніть кулаки, почніть важко дихати. Ви можете 

помітити, що все це викликає неясну емоцію – у даному випадку 

фрустрований гнів. Якщо до цього переживання ви можете додати, скажемо, 

фантазію, уявлення про якусь людину чи річ у вашому оточенні, яке вас 

фруструє, – емоція спалахне з повною силою і ясністю. 

І навпаки, ви можете помітити, що навіть у присутності чогось чи 

когось, хто фруструє вас, ви не почуваєте емоції, поки не приймете як свої 

власні відповідні тілесні дії: ви починаєте почувати гнів у стисканні кулаків, 

у збудженому диханні тощо. 

Тільки усвідомлюючи свої емоції, біологічний організм може 

розпізнавати, з чим він зіштовхується в середовищі і які особливі можливості 

в даний момент у ньому присутні. Ви можете знайти орієнтацію для 

правильної дії, тільки визнавши та прийнявши своє прагнення до когось чи 

чогось, оцінивши силу свого пориву до цієї речі чи цієї людини усупереч 

відстаням і перешкодам.  

Щоб загострити усвідомлення емоцій, спробуйте таке. 

Лежачи, спробуйте відчути своє обличчя. Чи відчуваєте ви свій рот? 

Чоло? Очі? Щелепи? Відчуваючи, задайте собі питання: «Який вираз мого 

обличчя?». Не втручайтеся, просто дайте цьому виразу бути. Зосередьтеся на 

ньому, і ви помітите, як швидко він міняється. Протягом хвилини ви можете 

відчути кілька різних настроїв. 

Поки ви не спите, ви ввесь час щось усвідомлюєте, і це щось завжди 

має якийсь емоційний тон. Усе, що зовсім байдуже, що вас не стосується, 
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тобто позбавлене емоції, – просто не викликає процесу утворення фігури/тла 

в такому ступені, щоб цього було досить для усвідомлення. 

Дуже важливо усвідомлювати безперервність свого емоційного 

досвіду. Розуміння емоцій не як погрози раціональному керуванню своїм 

життям, а як орієнтира, що складає єдину можливу основу раціональної 

організації людського існування, відкриває шлях до культивування 

безупинного усвідомлення їхніх мудрих порад. 

Ось ще один тренінг розвитку для поглиблення усвідомлення 

емоційних переживань. 

Відвідайте художню галерею, бажано досить різноманітну. Кидайте 

лише швидкий погляд на кожну картину. Яку емоцію, хоча б неясну, вона 

викликає? Якщо зображується буря, чи почуваєте ви в собі відповідні вихори 

та хвилювання? Чи не лякає трохи ось це обличчя? Чи не дратує цей 

яскравий підбір фарб? Яким би не було ваше швидкоплинне враження, не 

намагайтеся змінити його сумлінним роздивлянням, переходьте до наступної 

картини. Звертаючи увагу, яке тонке емоційне почуття викликає цей 

малюнок, переходьте до іншого. Якщо ваші реакції здаються дуже неясними і 

швидкоплинними, чи ви навіть узагалі не здатні їх відстежити, не думайте, 

завжди це буде так – повторюйте досвід при кожному зручному випадку.  

Рефлексія учасників групи. 

Тренінг 6. Усвідомлення свободи (інтеграція) 

Якщо ви серйозно попрацювали вподовж попередніх тренінгів – над 

відчуттями, емоціями й думками – ви вже відчуваєте себе більш живим і 

більш спонтанно-виразним. Ми сподіваємося, що ви все більшою мірою 

виявляєте, що для підтримки цього відчування зовсім не потрібно постійного 

зусилля, яке спочатку здавалося необхідним. Ви не розпадаєтеся на частини 

чи шматки, не божеволієте, якщо послабляєте довільне стримування, 

примусову увагу, постійне міркування й активне втручання у свою 

поведінку. Навпаки, ваш досвід стає усе більш зв'язаним, організується в 

усвідомлення єдності. Це і є справжня інтеграція, на відміну від інтеграції 
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примусової, довільної, коли ви штучно придушуєте одні тенденції поведінки 

і нав'язуєте собі інші. 

Дотепер наші тренінги розвитку самоусвідомлення особистості 

націлювали спеціальну увагу на різні сфери нашого досвіду. Оскільки ці 

сфери, узяті окремо, є абстракціями від цілісного функціонування, давайте 

тепер попрацюємо над переходами з однієї сфери в іншу, зважуючи, що 

ситуація при цьому залишається тією ж, але ви виражаєте її по-різному,  

залежно від того, на який аспект ситуації ви звертаєте увагу. 

Спробуйте на основі усвідомлення будь-якої наявної ситуації 

вимовляти фрази, що більш-менш адекватно виражають цю ситуацію з 

погляду відчуттів тіла, почуттів, мовних звичок, соціальних стосунків та і ін. 

Наприклад: «Я стискую щелепи і напружую пальці... Іншими словами, я 

серджуся, але не даю своєму гніву виразитися... Іншими словами, мій голос 

звучить з нервовим тремтінням, але він м'який і стриманий... Іншими 

словами, у нашому суспільстві можливість тривалого контакту між людьми 

залежить від певних обмежень у їхній поведінці...». 

Кожне з таких формулювань  стосується справи й істотного погляду на 

живу ситуацію. Учіться легко змінювати точку зору, це поглибить і 

розширить вашу орієнтацію в тому, де ви знаходитеся і що потрібно робити. 

Рефлексія учасників групи. 

Таким чином, вищезазначені тренінги розвитку сприяють формуванню 

самоусвідомлення особистості, усвідомлення власного існування, 

протилежних рис, простору, часу, тіла та свободи (інтеграція). 

Нами були розроблені рекомендації для фахівців психологічної служби 

з управлення процесом гармонізації психологічного здоров’я особистості 

шляхом оволодіння навичками самоусвідомлення, самоаналізу, 

самопізнання. 

Фахівцям психологічної служби з управлення процесом гармонізації 

психологічного здоров’я особистості необхідно скласти програму 
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психологічного супроводу студентів, яка може включати в себе наступний 

напрямок: 

1. Тренінги, які спрямовані на поглиблення процесів саморозкриття, 

розвитку вмінь самоаналізу та самоусвідомлення, подолань психологічних 

бар’єрів, які заважають повноцінному самовираженню особистості. В 

результаті тренінгових занять студенти засвоюють, що самоусвідомлення 

бере участь у регуляції всіх форм активності людини, її розвитку і 

саморозвитку. Самоусвідомлення є необхідною умовою збереження 

психічних якостей особистості, наступності основних стадій її розвитку. 

Фахівцям психологічної служби необхідно володіти різноманітними 

навичками саморегуляції і навчати цим навичкам студентів. 

2. Тренування навичок саморегуляції, яка включає в себе – аутогенне 

тренування. Аутогенне тренування – це метод самостійного викликання у 

себе особливого (аутогенного) стану, використання цього стану і 

самостійного виходу з нього. «Ауто» – сам, «генос» – народження. Слово 

«аутогенна» (самородна) вказує, що джерелом позитивних впливів є сам 

займається, а слово «тренування» підкреслює необхідність регулярних 

занять. Аутогенне тренування запропоноване в 1932 р. німецьким лікарем 

Іоганном Генріхом Шульцем (1884-1970 рр..). 

3. Медитація як засіб саморегуляції. Об’єктом концентрації, служать 

відчуття всередині організму, внутрішні образи, рідше емоції. Медитація 

може поєднуватися з дихальними вправами. Медитація сприяє 

розслабленню, звільненню від стресу, очищенню свідомості від непотрібних 

думок і переживань, отриманню душевного спокою і внутрішньої гармонії. У 

більшості психотерапевтичних методик рекомендується вправлятися в 

медитації на піку м’язового розслаблення.  

Особистості, які освоїли аутогенне тренування і регулярно займаються 

ним можуть: 

1. заспокоїтися, ефективно зняти фізичну і психічну напругу, що має 

величезне значення для профілактики перевтоми, неврозів і 
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психосоматичних захворювань, тобто захворювань, джерелом яких є стрес 

(гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця, гастритів, виразкової 

хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, виразкового коліту, бронхіальної 

астми, екземи, псоріазу); 

2. швидко відпочити, відновлення сил в аутогенному стані йде набагато 

швидше, ніж під час сну, простого відпочинку лежачи, перегляду 

телепередач або прослуховування музики; 

3. самостійно регулювати такі функції організму, як кровообіг, частоту 

серцевих скорочень і дихання, кровопостачання мозку, що дуже важливо для 

лікування психосоматичних захворювань; 

4. боротися з болем; 

5. активізувати психічні та фізичні функції, наприклад, увагу, пам’ять, 

уяву, здатність до фізичних зусиль; 

6. активізувати творчі ресурси через розвиток інтуїції, образного 

мислення; 

7. перемагати шкідливі звички шляхом раціональної боротьби зі 

стресом, емоційної та інтелектуальної активізації; 

8. поглиблено пізнати себе. Стародавні мудреці та лікарі вважали 

глибоке самопізнання умовою здоров’я і розвитку особистості. До наступних 

способів саморегуляції відносяться психотехнічні ігри – мініатюрні моделі 

змагання. Неможливо підготуватися, не можна заздалегідь навчитися, немає 

єдино правильного рішення – завжди потрібно шукати своє власне, і кожного 

разу – заново. Участь безцінний досвід розкріпачення і спонтанності, 

прилучає його до мистецтва «відповідати без підготовки», дозволяє пережити 

радість творчого зусилля, захват несподіваних поворотів, щастя бути 

постійно захопленим зненацька. Творчий зміст психотехнічних ігор 

поєднується з колективною формою їх проведення. Крім того, участь в іграх 

збагачує загальну психологічну культуру. Система включених вправ з 

психотехнічних ігор націлена на усвідомлення прихованих психічних 

феноменів і приборкання «мимовільних» проявів людської психіки. Не менш 
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важливо те, що психотехнічні ігри стимулюють творчий пошук прихованих в 

людині резервів і освоєння нових способів проживання змагань і тренувань. 

Найбільш зручне місце для проведення занять (особливо на початкових 

етапах роботи) – замкнутий простір кімнати, кабінету або класу; добра 

звукоізоляція і гардина на вікнах також дуже бажані. Приміщення для занять 

по можливості повинне бути звільнене від усякої зайвих меблів, необхідні 

лише кілька м’яких крісел і стільців. Добре, якщо вдасться настелити на 

підлогу м’яке покриття – палас або доріжки. Тимчасові межі психотехнічних 

занять можуть значно змінюватися, однак нижню межу вказати можна: 

загальна тривалість сеансу, якщо тільки це не закріплення і практика вже 

освоєних технік, не повинна бути менше 30 хвилин. Навіть при роботі з 

однією вправою потрібен час для попередньої настройки учасників на 

проблему, а також для «розгону» і завершення подальшої дискусії. 

Таким чином, тренінги саморегуляції дозволяють людині розслабитися, 

відпочити, набратися сил і більш ефективно здійснювати саморегуляцію в 

подальшому. 
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Висновки до розділу 3 

 

На основі проведеного емпіричного дослідження можна зробити такі 

висновки. 

Кореляційний аналіз результатів емпіричного дослідження 

усвідомлення себе показав, що між результатами першого та третього зрізів 

виявлені статистично значущі прямі та зворотні зв’язки, які підтверджують 

ефективність тренінгу та самоаналізу на тему «Хто я?», на основі 

самоспостереження за власними переживаннями, думками та почуттями на 

особливості вольової саморегуляції, ставлення студентів до самих себе та 

інших людей, рівень ергічності, пластичності, темпу, емоційності як 

властивостей темпераменту, комунікативно-соціальну компетентність, 

психічні стани, рівень тривожності як стану (ситуаційна тривожність), як 

особистісної властивості (особистісна тривожність) та самоактуалізацію 

студентів. 

Встановлено, що на першому зрізі емпіричного дослідження 

(ознайомчий етап) самоусвідомлення студентами власної особи після 

написання самоаналізу на тему «Хто я?», у більшості з них найчастіше при 

усвідомленні психологічних характеристик власної особи зустрічаються 

слова: «самоповага», «позитивні думки», «думки про особистісні якості», 

«позитивні почуття» та «інтелектуальні почуття». На третьому (заключному) 

зрізі  до даних характеристик долучилася характеристика «самоприйняття», 

яка набула для студентів високої значущості, оскільки самоприйняття сприяє 

самоусвідомленню особистості. 

Встановлено, що в студентів сформоване самоусвідомлення 

особистості, яке на першому зрізі представлене такими факторами: 

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

спрямованість», «Пізнавальна спрямованість». На третьому зрізі дана 

структура має суттєві відмінності: «Самосприйняття особистості», «Прояви 

агресивності», «Особистісна креативність», «Прояви тривожності». 
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Отже, порівняльний аналіз змісту структури самоусвідомлення 

студентів показав, що у них виявлені суттєві відмінності в змісті структури 

самоусвідомлення на першому та третьому зрізі. На третьому зрізі 

самоусвідомлення має чітку структуру. 

Проведений кластерний аналіз на основі факторного  виявив, що на 

першому та третьому зрізі всі отримані результати розподіляються на два 

кластери. На обох зрізах до першого та другого кластерів увійшли всі чотири 

фактори, кластерні ваги рівномірно розподілені між усіма чотирма 

факторами. Отже, отримані результати свідчать про сформовану чітку 

структуру самоусвідомлення студентів після третього зрізу дослідження. 

Визначена структура самоусвідомлення особистості відповідно до 

емпіричної моделі дослідження. На першому зрізі було виявлено такі кола 

усвідомлення: простору, часу, особистості, свободи, існування, до даної 

структури не ввійшов показник тіла. На третьому зрізі виявлено такі кола 

усвідомлення: простору, часу, свободи та існування, до даної структури не 

ввійшов показник тіла. Отже, встановлена структура самоусвідомлення 

особистості на першому зрізі, виявлена позитивна динаміка в колах 

усвідомлення на третьому зрізі після проведення корекційно-розвивальної 

програми. На основі проведеного контент-аналізу нами було виявлено, що 

студентів на першому і третьому зрізі можна розподілити на три типи: 

перший тип включає коло свободи, другий тип – особистості, третій тип – 

коло існування. 

Розроблені рекомендації з удосконалення техніки самоусвідомлення, які 

можуть бути корисними для практикуючих психологів системи освіти під час 

проведення тренінгів щодо розвитку та удосконалення усвідомлення себе 

студентами. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне та емпіричне узагальнення й нове 

вирішення наукової проблеми визначення психологічних особливостей 

самоусвідомлення особистості. Отримані в ході дослідження результати 

дають підстави сформулювати такі висновки. 

1. У результаті проведеного аналізу існуючих поглядів до вивчення 

психологічних особливостей самоусвідомлення особистості визначено 

феноменологічний підхід як концептуальну основу дослідження даного 

явища. Самоусвідомлення особистості визначається як психічний процес, у 

якому фокус уваги суб'єкта переводиться з трьох одночасно існуючих світів 

буття в його внутрішній світ, що має змістову динаміку кіл усвідомлення (від 

безвідносного відчування власного існування до здатності самостійно 

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

почуттів, думок, переживань. Виходячи з такого змісту поняття 

самоусвідомлення, побудовано теоретичну модель дослідження: ієрархічна 

будова кіл усвідомлення, що розташовані на перетині трьох світів 

особистості (власного, міжособистісних зв’язків і загального природного).  

2. З’ясовано психологічні особливості та змістові складові процесу 

самоусвідомлення особистості. Рівні самоусвідомлення за своєю динамікою 

розташовуються за ступенем складності від найпростішого усвідомлення 

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

особистості, свободи. Широта усвідомлення полягає у поступовому русі від 

найпростіших до найскладніших рівнів усвідомлення. Здійснюється перехід з 

усвідомлення загального природного світу до усвідомлення світу 

міжособистісних зв’язків, а через нього і до усвідомлення власного 

внутрішнього світу особистості. 

3. Розкрито специфіку характеру процесу самоусвідомлення 

особистості, що опановує майбутню професійну діяльність. Зокрема, 

студентам – майбутнім фахівцям мистецького профілю – найлегше  
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усвідомлювати інформацію про себе, яка фокусується у такій ієрархії кіл 

усвідомлення: особистість, час, свобода, тіло, простір та існування. 

Дослідження форм самоусвідомлення свідчить про те, що найчастіше 

зустрічається самоповага, позитивні думки, думки про особистісні якості, 

позитивні та інтелектуальні почуття. Форма усвідомлення переживання, 

найчастіше виражається в самоприйнятті, самоповазі, наявності позитивних 

почуттів до себе. 

4. Психокорекційні заходи з удосконалення навичок самоусвідомлення 

майбутніми фахівцями мистецького профілю втілено в тренувальній 

 програмі. Вона складається з вправ, які сприяють формуванню 

навичок самоусвідомлення особистості, усвідомлення власного існування, 

протилежних рис, простору, часу, тіла та свободи (інтеграція). У результаті 

реалізації розвивальних тренінгів усі показники самоусвідомлення  

розподілилися за трьома колами усвідомлення: свободи, особистості, 

існування. Виявлено суттєві відмінності у змісті самоусвідомлення, яке 

набуло чіткої структури. Розвинене самоусвідомлення представлене такими 

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

«Особистісна креативність», «Прояви тривожності». 

Проведене дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів 

проблеми особливостей самоусвідомлення особистості. Перспективами 

подальшої роботи ми вбачаємо у виявленні закономірностей та розвитку 

самоусвідомлення в студентів різних спеціальностей, шляхів та засобів 

психологічного супроводу розвитку їх самоусвідомлення. 
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Додаток А 

Тест-опитувальник «Вольової саморегуляції»  

(А. В. Звєрков, Е. В. Ейдман) 

Інструкція: «Вам пропонується тест, який включає 30 тверджень. Уважно 

прочитайте кожне з них та вирішіть, наскільки воно характеризує Вас. Якщо правильно 

характеризує, то на аркуші для відповідей проти номера даного твердження поставте знак 

(+) (плюс), якщо вважаєте, що неправильно, то знак (-) (мінус)». 

Тест 

1. Якщо в мене щось не виходить, то нерідко виникає бажання покинути цю 

справу. 

2. Я не відмовляюся від своїх задумів і справ, навіть якщо доводиться вибирати між 

ними та приємною компанією. 

3. За необхідності мені не важко стримати спалах гніву. 

4. Звичайно я зберігаю спокій, чекаючи товариша, який спізнюється на 

призначений час. 

5. Мене важко відірвати від розпочатої роботи. 

6. Мене дуже вибиває з колії фізичний біль. 

7. Я завжди намагаюся вислухати співрозмовника, не перебиваючи, навіть якщо не 

терпиться йому заперечити. 

8. Я завжди "гну" свою лінію. 

9. Якщо треба, я можу не спати кілька ночей (наприклад, робота, чергування) і весь 

наступний день бути в "гарній формі". 

10. Мої плани занадто часто перекреслюються зовнішніми обставинами. 

11. Я не вважаю себе терплячою людиною. 

12. Не так просто мені примусити себе байдуже спостерігати хвилююче видовище. 

13. Мені рідко вдається примусити себе продовжувати роботу після серії прикрих 

невдач. 

14. Якщо я ставлюся до когось погано, мені важко приховати зневагу до нього. 15. 

При потребі я можу займатися своєю справою в незручних та в непристосованих до цього 

умовах. 

16. Мені дуже ускладнює роботу усвідомлення того, що її необхідно виконати в 

точно визначений термін. 

17. Я вважаю себе рішучою людиною. 

18. З фізичною втомою я справляюся значно краще, ніж інші. 

19. Краще зачекати ліфт, ніж підійматися сходами. 
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20. Зіпсувати мені настрій не так просто. 

21. Інколи якась дрібниця заполонює мої думки, не дає спокою, і я не можу її 

позбутися. 

22. Мені важче зосередитися на завданні чи на роботі, ніж іншим. 

23. Сперечатися зі мною мене важко. 

24. Я завжди прагну довести розпочату справу до кінця. 

25. Мене легко відвернути від справ. 

26. Я іноді помічаю, що намагаюся домогтися свого всупереч об'єктивним 

обставинам. 

27. Люди іноді заздрять моєму терпінню та допитливості. 

28. Мені важко зберегти спокій у стресовій ситуації. 

29. Я помічаю, що під час одноманітної роботи мимоволі починаю змінювати 

спосіб дії, навіть якщо це часом призводить до погіршання результатів. 

30. Мене, як правило, дратує, коли "перед носом" зачиняються двері транспорту 

або ліфта, що від’їжджають. 
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Додаток А1 

1. Методика «Особистісного диференціала»  

2. (варіант, адаптований в НІІ ім. В. М. Бехтерева) 

3. Инструкция: «В предложенном бланке представлены наиболее 

распространенные качества человека. Положительные значения этих качеств обозначены 

знаком «+», а отрицательные – «-«. Их степень оценивается по семибалльной шкале, 

определение степени его проявления по баллам:  

o 3 — проявляется очень сильно и очень часто;  

o 2 — выражено достаточно заметно и часто встречается;  

o 1 — проявляется иногда и слабо;  

o 0 — трудно сказать, есть и то, и другое.  

На основе выбранных знаков и степени выраженности качества обведите 

соответствующую цифру в таблице. Помните, что положительные и отрицательные 

качества людей, приведенные в таблице, постоянно меняются местами. Поэтому будьте 

внимательны в своих оценках». 

4. Тестовый материал 

+ 1 Обаятельный 3 2 1 0 1 2 3 - Непривлекательный 

- 2 Слабый 3 2 1 0 1 2 3 + Сильный 

+ 3 Разговорчивый 3 2 1 0 1 2 3 - Молчаливый 

- 4 Безответственный 3 2 1 0 1 2 3 + Добросовестный 

+ 5 Упрямый 3 2 1 0 1 2 3 - Уступчивый 

- 6 Замкнутый 3 2 1 0 1 2 3 + Открытый 

+ 7 Добрый 3 2 1 0 1 2 3 - Эгоистичный 

- 8 Зависимый 3 2 1 0 1 2 3 + Независимый 

+ 9 Деятельный 3 2 1 0 1 2 3 - Пассивный 

- 10 Черствый 3 2 1 0 1 2 3 + Отзывчивый. 

 



200 

 
Додаток А2 

Методика «Дослідження властивостей темпераменту» (В. М. Русалов) 

Інструкція: «Вам запропоновано дати відповідь на 105 запитань Запитання 

спрямовано на з'ясування Вашого звичного способу поведінки. Намагайтеся пригадати 

типові ситуації і дайте першу-ліпшу відповідь, яка спаде Вам на думку. Відповідайте 

швидко і точно. Пам'ятайте, нема «гарних» чи «поганих» відповідей. Якщо Ви обрали 

відповідь «Так», то поставте хрестик (чи галочку) у графі «Так» на бланку для відповідей 

біля відповідного номера запитання. Якщо Ви обрали відповідь «Ні», поставте хрестик (чи 

галочку) відповідно у графі «Ні». 

Тест опитувальника 

1. Чи рухлива Ви людина? 

2. Чи завжди Ви можете відразу, без окремих роздумів, включитися у розмову? 

3. Чи надаєте Ви перевагу самоті порівняно з великою компанією? 

4. Чи відчуваєте Ви постійну потребу діяльності? 

5. Ваша мова звичайно повільна і некваплива? 

6. Чи вразлива Ви людина? 

7. Чи часто Ви не можете заснути через те, що посперечались із друзями? 

8. Ви завжди бажаєте займатися у вільний час чим-небудь? 

9. Чи часто Ваша мова передує Вашій думці під час розмови з іншими людьми? 

10. Чи дратує Вас швидка мова співрозмовника? 

11. Чи почувалися б Ви нещасною людиною, коли б на тривалий час Вас було позбавлено 

можливості спілкуватися з людьми? 

12. Ви коли-небудь запізнювалися на побачення чи на роботу? 

13. Чи подобається Вам швидко бігати? 

14. Чи дуже Ви хвилюєтеся через розлад у роботі? 

15. Чи легко Вам виконувати роботу, яка вимагає тривалої уваги та великої 

зосередженості? 

16. Чи важко Вам говорити дуже швидко? 

17. Чи часто Ви відчуваєте занепокоєння, що виконали роботу не так, як треба? 

18. Чи часто Ваші думки перескакують з однієї на іншу під час розмови? 

19. Чи подобаються Вам ігри, які вимагають швидкості та спритності? 

20. Чи легко Ви можете знайти інші варіанти вирішення відомого завдання? 

21. Чи зазнаєте Ви почуття неспокою, що Вас неправильно зрозуміли під час розмови? 

22. Чи охоче Ви виконуєте складну, відповідальну роботу? 

23. Чи буває що Ви говорите про речі, на яких не розумієтеся? 
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24. Чи легко Ви сприймаєте швидку мову? 

25. Чи легко Вам виконувати одночасно дуже багато справ? 

26. Чи виникають у Вас конфлікти з друзями через те що Ви сказали їм щось, не 

обміркувавши? 

27. Чи надаєте Ви перевагу неважким справам, які не вимагають від Вас багато енергії? 

28. Чи легко Ви засмучуєтеся, коли виявляєте незначні недоліки у своїй роботі? 

29. Чи полюбляєте Ви сидячу роботу? 

30. Чи легко Вам спілкуватися з різними людьми? 

З1. Ви завжди надаєте перевагу роздуму, зважуєте всі "за" і "проти" і тільки тоді 

висловлюєте свою думку? 

32. Чи всі Ваші звички гарні та бажані? 

33. Чи швидкий у Вас рух рук? 

34. Ви завжди мовчите і не контактуєте, коли перебуваєте в товаристві малознайомих 

людей? 

35. Чи легко Вам переключатися з одного варіанту вирішення завдання на інший? 

36. Чи схильні Ви іноді перебільшувати у своїй уяві негативне ставлення близьких Вам 

людей? 

37. Ви говірка людина? 

38. Вам звичайно легко виконувати справу, яка вимагає миттєвої реакції? 

39. Ви звичайно говорите повільно, без запинки? 

40. Чи хвилюють Вас побоювання, що Ви не можете виконувати якусь роботу? 

41. Чи легко Ви ображаєтеся, коли близькі люди вказують на Ваші особисті недоліки? 

42. Чи відчуваєте Ви потяг до напруженої відповідальної діяльності? 

43. Чи вважаєте Ви свої рухи повільними і неквапливими? 

44. Чи бувають у Вас думки які б Ви хотіли приховати від інших? 

45. Чи можете Ви без тривалих роздумів задати делікатне запитання іншій людині? 

46. Чи подобаються Вам швидкі рухи? 

47. Чи легко Ви генеруєте нові ідеї? 

48. Чи хвилюєтеся Ви перед відповідальною розмовою? 

49. Чи можна сказати що Ви швидко виконуєте доручену Вам справу? 

50. Чи подобається Вам братися за велику справу самостійно? 

51. Чи багата у Вас міміка під час розмови? 

52. Якщо Ви пообіцяли що-небудь зробити, то чи завжди Ви виконуєте обіцяне незалежно 

від того, зручно Вам це чи ні? 
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53. Чи ображаєтеся Ви через те, що люди, які Вас оточують поводяться з Вами значно 

гірше, ніж це може бути? 

54. Ви звичайно віддаєте перевагу виконанню одночасно тільки однієї операції? 

55. Чи подобаються Вам ігри які відбуваються у швидкому темпі? 

56. Чи багато у Вашій мові тривалих пауз? 

57. Чи легко Вам внести пожвавлення до компанії? 

58. Чи відчуваєте Ви звичайно в собі надлишок сил, бажаючи зайнятися якою-небудь 

важкою справою? 

59. Вам звичайно важко переключити увагу з однієї справи на іншу? 

60. Чи буває так, що у Вас на тривалий час псується настрій через те, що зірвано 

заплановану справу? 

61. Чи часто Ви не можете заснути через те, що щось негаразд у справах, пов'язаних з 

роботою? 

62. Чи подобається Вам бути у великій компанії? 

63. Чи хвилюєтеся Ви, коли з'ясовуєте стосунки з друзями? 

64. Чи відчуваєте Ви потребу в роботі, яка потребує повної віддачі? 

65. Чи втрачаєте Ви іноді самовладання, чи обурюєтеся? 

66. Чи здатні Ви вирішувати багато справ одночасно? 

67. Чи почуваєтеся Ви вільно у великій компанії? 

68. Чи часто Ви висловлюєте своє перше враження, не обміркувавши все як слід? 

69. Чи непокоїть Вас почуття невпевненості в процесі виконання роботи? 

70. Чи повільні Ваші рухи, коли Ви майструєте що-небудь? 

71. Чи легко Ви переключаєтеся з однієї роботи на іншу? 

72. Чи швидко Ви читаєте вголос? 

73 Чи Ви іноді розпускаєте плітки? 

74. Ви мовчазні, коли перебуваєте в колі друзів? 

75. Чи маєте Ви потребу в таких людях, які могли б Вас підбадьорити, розрадити? 

76. Чи охоче Ви виконуєте багато всіляких доручень одночасно? 

77. Чи охоче Ви виконуєте роботу в швидкому темпі? 

78. Чи у вільний час Ви звичайно відчуваєте потяг до спілкування з людьми? 

79. Чи часто у Вас безсоння через невдачі на роботі? 

80. Чи тремтять у Вас іноді руки під час сварки? 

81. Чи довго Ви подумки готуєтеся перед тим, як висловитися? 

82. Чи є серед Ваших знайомих люди, які Вам не подобаються? 

83. Чи Ви звичайно надаєте перевагу легкій роботі? 
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84. Чи легко Ви ображаєтеся через дрібниці під час розмови? 

85. Чи Ви звичайно першим у компанії вирішуєте почати розмову? 

86. Чи відчуваєте Ви потяг до людей? 

87. Чи схильні Ви спочатку все обміркувати і лише потім говорити? 

88. Чи часто Ви хвилюєтеся з приводу своєї роботи? 

89. Чи завжди Ви платили б за перевезення багажу в транспорті, якби не побоювалися 

перевірки? 

90. Чи тримаєтеся Ви на вечірках або в компанії відокремлено? 

91.Чи схильні Ви перебільшувати у власній уяві невдачі, пов'язані з роботою? 

92. Чи подобається Вам швидко говорити? 

93. Чи легко Вам утриматися від висловлення ідеї, яка негадано у Вас виникла? 

94. Чи надаєте Ви перевагу повільній роботі? 

95. Чи хвилюєтеся Ви через найдрібніші негаразди в роботі? 

96. Ви надаєте перевагу повільній, спокійній розмові? 

97. Чи часто хвилюєтеся через помилки в роботі, які Ви зробили? 

98. Чи здатні Ви виконувати тривалу роботу? 

99.Чи можете Ви, не довго думаючи, звернутися з проханням до іншої людини? 

100. Чи часто Вас непокоїть почуття невпевненості в собі? 

101. Чи легко Ви беретеся за виконання нових завдань? 

102. Чи стомлюєтеся Ви коли доводиться довго говорити? 

103. Чи надаєте Ви перевагу роботі без напруження? 

104. Чи подобається Вам різноманітна робота яка потребує переключення уваги? 

105. Чи подобається Вам тривалий час бути на самоті? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 

 
Додаток А3 

Методика «Визначення комунікативно-соціальної компетентності» (КСК) 

Інструкція: «Перед Вами декілька тверджень про особливості поведінки, звичок та 

поглядів. Будь ласка, прийміть рішення відносно кожного висловленню згодні Ви з ним 

чи ні. Якщо згодні, у бланку відповідей поставте цифру «1», якщо не згодні – «0». 

Відповідайте на кожне висловлення, не намагаючись справити «найкраще» враження. В 

тесті немає «вірних» або «невірних» відповідей. Ви полегшите собі роботу, якщо будете 

давати першу відповідь, що спала Вам на думку». 

Текст методики: 

1. Якщо в розмові несподівано виникає тривала пауза, мені часто нічого не приходить на 

думку, щоб врятувати ситуацію.  

2.  Мечі прикро, що інші більш удачливі, ніж я. 

3. Я вільно висловлюю свою думку ще до того, як стає відомо, що про це думають інші. 

4. Я швидко втрачаю самовладання, але так само швидко знову беру себе в руки. 

5. Людина, що має нечітку або гугняву вимову, дратує мене. 

6. На вечірці, в колі малознайомих людей, я теж можу зробити свій внесок в те, щоб 

вечірка була вдалою.  

7. Я ще не досяг тієї посади, на яку заслуговую за результатами моєї  роботи. 

8. Я ніяковію, коли мене представляють відомому діячеві, бо не знаю, що він про мене 

подумає. 

9. Я можу так розлютитись, що, наприклад, б'ю посуд. 

10. Я часто пасую перед труднощами до того, як візьмусь за справу. 

11. Під час відпустки я рідко знайомлюсь з іншими людьми. 

12. Я не люблю бути в центрі уваги. 

13. Якщо я сам не можу прийняти рішення щодо важливого особистого питання, то дію за 

порадою літньої шанованої людини. 

14. Якщо я шаленію, то знімаю напругу, виконуючи важку фізичну роботу. 

15. Я надаю великого значення тому, що інші думають про мене. 
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16. Мені легше, коли мені говорять, що треба зробити, ніж тоді, коли я сам повинен 

керувати. 

17. Мені важко подружитися з ким-небудь. 

18. В більшості випадків завжди бачу спочатку позитивні сторони людини чи справи. 

19. Приймаючи рішення, я спокійно зважую всі "за" та "проти". 

20. Час від часу я втрачаю терпіння і шаленію. 

21. Я з задоволенням берусь за такі завдання, в яких інші люди підпорядковані мені. 

22. Я легко відмовляюсь від намірів, якщо інші про це невисокої думки. 

23. В товаристві я можу невимушене вести бесіду з людьми, яких я ніколи не бачив. 

24. У мене немає справжніх друзів. 

25. Я часто бачу спочатку погані або слабкі сторони людини або справи. 

26. Мені було б приємно, якби інші пишалися мною. 

27. У мене часто буває поганий настрій. 

28. Мені краще, коли я можу приєднатися до думки інших. 

29. Взагалі я спокійний і мене нелегко вивести з себе. 

30. У мене рідко бувають гості. 

31. Я почуваю себе ущемленим, якщо інших підвищують на посаді. 

32. В невизначених ситуаціях найчастіше внутрішній неспокій примушує мене приймати 

негайні рішення. 

33. Я приєднуюсь до думки мого трудового колективу, як правило, лише тоді, коли 

більшість її схвалить. 

34. Мене рідко запрошують у гості. 

35. Як правило, я ставлюсь до людей скептично і недовірливо. 

36. Я з задоволенням відвідую карнавали та інші веселі свята. 

37. Найчастіше я впевнено дивлюсь у майбутнє. 
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38. На виробничих нарадах я охоче приєднуюсь до думки керівництва. 

39. Під час поїздки я майже ніколи не розмовляю з попутником. 

40. Мене пригнічує, коли я повинен відкладати прийняття рішення. 

41. Я охоче даю вказівки. 

42. Якщо в моєму трудовому колективі виникають суперечки, я тримаюсь осторонь. 

43. Якщо я дуже розгніваюсь, я часто втрачаю самовладання. 

44. Найчастіше я вважаю, що життя варте того, щоб жити. 

45. Я охоче проводжу свій вільний час з друзями або в групах за інтересами. 

46. Мене бентежать ті обставини, що я не знаю, що мене чекає в житті. 

47. Якщо я добре подумаю, то я швидше схильний щось критикувати, ніж визнавати. 

48. Мені подобається, коли інші роблять те, що я від них вимагаю. 

49. Мені не подобається, коли в книгах або фільмах дія в кінці залишається 

незавершеною або закінчується інакше, ніж я очікував. 

50. Я - оптиміст. 

51. Часто у мене вискакують зауваження, які я б краще проковтнув. 

52. Мені важко встановити контакт між людьми, які не знають один одного. 

53. Коли я розлючений, то говорю нечувані речі. 

54. Я нудьгую, коли інші веселяться. 

55. Найчастіше я вважаю недоцільним ставити перед собою мету все одно все виходить 

навпаки. 

56. Я уникаю спілкування з людьми, про яких не знаю, чого від них можна чекати. 

57. У мене немає ніяких особливих інтересів, оскільки ніщо по справжньому не дає мені 

задоволення. 

58. Часто я не можу подолати своє роздратування і лють. 

59. Я - комунікабельна і відкрита людина. 
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60. Я прагну перевершувати інших. 

61. По відношенню до інших я обов'язковий і чуйний. 

62. Я повсюди швидко зав'язую знайомства. 

63. Повсякденні труднощі часто позбавляють мене спокою. 

64. Перш ніж висловити свою думку, я спочатку перевіряю, що про це думають інші. 

65. Несподіваний гість часто буває для мене не до речі, не вчасно. 

66. На посаді, що відповідає моїм претензіям, я міг би по-справжньому показати себе. 

67. Я вважаю, що краще нікому не довіряти. 

68. Я можу добре настроюватися на несподіваний візит. 

69. На жаль, я відношусь до тих, хто часто гнівається. 

70. Я рідко буваю в пригніченому, поганому настрої. 

71. Я легко дратуюсь, коли на мене нападають. 

72. Я думаю, що популярність мене б не гнітила. 

73. Я можу в усьому знайти щось хороше. 

74. Часто я сам відмовляю собі в здійсненні бажань, щоб уникнути розчарувань. 

75. Я краще змирюся з будь-чим, ніж дам справі дійти до сварки. 

76. Я рідко знаходжу потрібні слова, коли мені кого-небудь представляють. 

77. Я не люблю ще раз обдумувати рішення. 

78. Я рідко можу по-справжньому радіти. 

79. Мені не важко внести пожвавлення в товариство. 

80. Якщо мені щось не вдається, я думаю наступного разу все вийде краще. 

81. Мені подобається, коли інші просять моєї поради. 

82. Я краще буду сам по собі, тоді мені не прийдеться розчаровуватись. 

83. Я не люблю справ, рішення яких відкладають на майбутнє і чекають, як вони будуть 
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розвиватись. 

84. При добрих вістях я завжди боюся, що після детальнішого розгляду в справі 

виявиться заковика. 

85. До нових колег я можу звикнути лише через досить довгий час. 

86. Часто я виказую погрози, хоч сам не сприймаю це всерйоз. 

87. Коли мене несправедливо критикують, я скоріше погоджуюсь з цим, ніж захищаюсь. 

88. Часто я щось кажу, не подумавши, а потім жалкую з того. 

89. Мене турбує те, що я не знаю точно, що про мене думають інші. 

90. Коли на мене нагромаджуються події, на які я не можу вплинути, то я люблю 

сюрпризи. 

91. Я найчастіше погоджуюсь з іншими, хоч і не поділяю їхніх думок. 

92. Я радію спілкуванню. 

93. Для мене обтяжливо, якщо мій розпорядок дня порушують несподівані події. 

94. Я швидко капітулюю, якщо щось не вдається. 

95. Мої будні в цілому цікаві і змістовні. 

96. Непередбачені події найчастіше бентежать мене. 

97. Коли мені хтось щось обіцяє, я побоююсь, що з цього нічого не вийде. 

98. Мені не подобається, що за статусом я повинен виконувати розпорядження людей, які 

менше мене розуміють. 

99. Незручну ситуацію, в яку хтось попадає, я можу обіграти таким чином, що інші її не 

помітять. 

100. Часто я нервую через когось. 

101. Я люблю знати заздалегідь, як буде проходити званий вечір, і хто на ньому буде. 

102. Я уникаю критикувати свого начальника, хоч іноді це необхідно. 

103. Я ніяковію, коли у знайомих чи у друзів, які мене запросили, зустрічаю незнайомих 
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людей. 

104. Часто я дуже швидко серджуся на інших. 

105. Коли зі мною заговорює незнайома людина, я часто не знаю, що їй відповісти. 

106. При невдачах я, як правило, боюсь за свій авторитет. 

107. Я часто сумніваюсь у своїх здібностях. 

108. Я охоче став би знаменитим. 

109. Я часто почуваю себе „пороховою бочкою” перед вибухом. 

110. Мені неприємно, коли моя дружина (чоловік) запрошують гостей без мого відому. 

111. Коли я отримую нове завдання, то часто думаю, що буду неспроможним його 

виконати. 

112. Я охоче веду бесіду з іншими людьми, коли трапляється така нагода. 

113. Я не приховую своєї думки. 

114. Я думаю, що люди ставляться до мене упереджено. 

115. Я охоче віддаюсь на волю випадковості. 

116. Мені подобається, коли мені дають відчути, що без мене неможливо обійтися. 

117. Я можу втягнути в розмову незнайомих людей. 

118. Я охоче пробую щось, коли з самого початку невідомо, який буде результат. 

119. Я швидко капітулюю. 

120. Враховуючи ту роботу, яку я виконую (або виконав), я заслуговую на більше 

визнання. 

121. Мені важко вести бесіду з незнайомою людиною. 

122. Мої почуття легко образити. 

123. Перш ніж зайняти позицію в будь-якому питанні, я чекаю, поки не взнаю думки 

інших. 

124. Найчастіше мені важко спокійно вибрати з декількох речей або можливостей. 
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125. Зі знайомими, яких я довго не бачив, я неохоче починаю розмову першим. 

126. Я схильний під час суперечки розмовляти гучніше, ніж звичайно. 

127. Найчастіше я дотримуюсь приспів я „Сміливість міста бере”. 

128. Я охоче увійшов би в коло людей, що приймають важливі рішення. 

129. Я схильний до поспішності, коли засуджую чи захищаю людей. 

130. Якби я міг повторити своє становлення, то я швидше досягнув би того положення, 

якого і на сьогодні мені ще не вдалося досягти. 

131. Я пригадую, що одного разу був такий розлючений, що схопив першу-ліпшу річ і 

розбив чи розгриз її. 

132. Я, як правило, дотримуюсь принципу: спочатку подумай, потім зроби.  

133. Я повинен був би більше робити для того, щоб отримати те визнання, на яке я 

заслуговую. 

 

Додаток А4 

Тест «Самооцінка психічних станів» (Г. Айзенк) 

Инструкция: «Предлагаем вам описание различных психических состояний. Если 

вам это состояние часто присуще, ставится 2 балла, если это состояние бывает, но 

изредка, то ставится 1 балл, если совсем не подходит — 0 баллов». 

Текст теста: 

I 

1) Не чувствую в себе уверенности. 

2) Часто из-за пустяков краснею. 

3) Мой сон беспокоен. 

4) Легко впадаю в уныние. 

5) Беспокоюсь о только воображаемых еще неприятностях. 

6) Меня пугают трудности. 

7) Люблю копаться в своих недостатках. 

8) Меня легко убедить. 

9) Я мнительный. 

10) Я с трудом переношу время ожидания. 
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II 

11) Нередко мне кажутся безвыходными положения, из которых все-таки можно 

найти выход. 

12) Неприятности меня сильно расстраивают, я падаю духом. 

13) При больших неприятностях я склонен без достаточных оснований винить себя. 

14) Несчастья и неудачи ничему меня не учат. 

15) Я часто отказываюсь от борьбы, считая ее бесплодной. 

16) Я нередко чувствую себя беззащитным. 

17) Иногда у меня бывает состояние отчаяния. 

18) Я чувствую растерянность перед трудностями. 

19) В трудные минуты жизни иногда веду себя по-детски, хочу, чтобы пожалели. 

20) Считаю недостатки своего характера неисправимыми. 

III 

21) Оставляю за собой последнее слово. 

22) Нередко в разговоре перебиваю собеседника. 

23) Меня легко рассердить. 

24) Люблю делать замечания другим. 

25) Хочу быть авторитетом для других. 

26) Не довольствуюсь малым, хочу наибольшего. 

27) Когда разгневаюсь, плохо себя сдерживаю. 

28) Предпочитаю лучше руководить, чем подчиняться. 

29) У меня резкая, грубоватая жестикуляция. 

30) Я мстителен. 

IV 

31) Мне трудно менять привычки. 

32) Нелегко переключать внимание. 

33) Очень настороженно отношусь ко всему новому. 

34) Меня трудно переубедить. 

35) Нередко у меня не выходит из головы мысль, от которой следовало бы 

освободиться. 

36) Нелегко сближаюсь с людьми. 

37) Меня расстраивают даже незначительные нарушения плана. 

38) Нередко я проявляю упрямство. 

39) Неохотно иду на риск. 

40) Резко переживаю отклонения от принятого мн 
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Додаток А5 

Тест-опитувальник «Діагностика тривожності»  

(Ч. Д. Спилбергер, Ю. Л. Ханин) 

Шкала ситуативной тревожности 

Ф.И.О.___________________________________.  

Возраст_________________Дата проведения_______________________ 

Инструкция: «Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже суждений и 

зачеркните соответствующую цифру справа, в зависимости от того, как вы чувствуете 

себя в данный момент. Над вопросом долго не задумывайтесь, поскольку правильных или 

неправильных ответов нет». 

№ пп Суждение Нет, это не 

так 

Пожалуй так Верно Совершенно 

верно 

1 Я спокоен 1 2 3 4 

2 Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 

3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 

4 Я внутренне скован 1 2 3 4 

5 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4 

6 Я расстроен 1 2 3 4 

7 Меня волнуют возможные 

неудачи 

1 2 3 4 
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8 Я ощущаю душевный 

покой 

1 2 3 4 

9 Я встревожен 1 2 3 4 

10 Я испытываю чувство 

внутреннего 

удовлетворения 

1 2 3 4 

11 Я уверен в себе 1 2 3 4 

12 Я нервничаю 1 2 3 4 

13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4 

14 Я взвинчен 1 2 3 4 

15 Я не чувствую 

скованности, напряжения 

1 2 3 4 

16 Я доволен 1 2 3 4 

17 Я озабочен 1 2 3 4 

18 Я слишком возбужден и 

мне не по себе 

1 2 3 4 

18 Мне радостно 1 2 3 4 

20 Мне приятно 1 2 3 4 

 

Шкала личностной тревожности 

Ф.И.О.___________________________________.  

Возраст________________Дата проведения_______________________ 

Инструкция: «Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже суждений и 

зачеркните соответствующую цифру справа, в зависимости от того, как вы чувствуете 

себя обычно. Над вопросом долго не задумывайтесь, поскольку правильных или 

неправильных ответов нет». 

№пп Суждение Нет, это 

не так 

Пожалуй 

так 

Верно Совершенно 

верно 

21 У меня бывает приподнятое 

настроение 

1 2 3 4 

22 Я бываю раздражительным 1 2 3 4 

23 Я легко расстраиваюсь 1 2 3 4 

24 Я хотел бы быть таким же 1 2 3 4 
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удачливым, как и другие 

25 Я сильно переживаю 

неприятности и долго не могу о 

них забыть 

1 2 3 4 

26 Я чувствую прилив сил и желание 

работать 

1 2 3 4 

27 Я спокоен, хладнокровен и 

собран 

1 2 3 4 

28 Меня тревожат возможные 

трудности 

1 2 3 4 

29 Я слишком переживаю из-за 

пустяков 

1 2 3 4 

30 Я бываю вполне счастлив 1 2 3 4 

31 Я все принимаю близко к сердцу 1 2 3 4 

32 Мне не хватает уверенности в 

себе 

1 2 3 4 

33 Я чувствую себя беззащитным 1 2 3 4 

34 Я стараюсь избегать критических 

ситуаций и трудностей 

1 2 3 4 

35 У меня бывает хандра 1 2 3 4 

36 Я бываю доволен 1 2 3 4 

37 Всякие пустяки отвлекают и 

волнуют меня 

1 2 3 4 

38 Бывает, что я чувствую себя 

неудачником 

1 2 3 4 

39 Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

40 Меня охватывает беспокойство, 

когда я думаю о своих делах и 

заботах 

1 2 3 4 
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Додаток А6 

«Самоактуалізаційний тест» (САТ) 

 

Инструкция: «Вам предлагается тест-опросник, каждый пункт которого содержит 

два высказывания, обозначенные буквами «а» и «б». Внимательно прочитайте каждую 

пару и пометьте на регистрационном бланке напротив номера соответствующего вопроса 

то из них, которое в большей' степени соответствует Вашей точке зрения. (Поставьте 

крестик в квадрате под соответствующей буквой)». 

Текст теста: 

1. а. Я верю в себя только тогда, когда чувствую, что могу справиться со всеми 

стоящими передо мной задачами. 

б. Я верю в себя даже тогда, когда чувствую, что не могу справиться со всеми стоящими 

передо мной задачами. 

2. а. Я часто внутренне смущаюсь, когда мне говорят комплименты. 

б. Я редко внутренне смущаюсь, когда мне говорят комплименты. 

3. а. Мне кажется, что человек может прожить свою жяЙнь так, как ему хочется. 

б. Мне кажется, что у человека мало шансов прожить свою жизнь так, как ему хочется. 

4. а. Я всегда чувствую в себе силы для преодоления жизненных невзгод. 

б. Я далеко не всегда чувствую в себе силы для преодоления жизненных невзгод. 

5. а. Я чувствую угрызения совести, когда сержусь на тех, кого люблю. 

б. Я не чувствую угрызений совести, когда сержусь на тех, кого люблю. 

6. а. В сложных ситуациях надо действовать уже испытанными способами, так как это 

гарантирует успех. 

б. В сложных ситуациях надо всегда искать принципиально новые решения. 

7. а. Для меня важно, разделяют ли другие мою точку зрения. 

б. Для меня не слишком важно, чтобы другие разделяли мою точку зрения. 

8. а. Мне кажется, что человек должен спокойно относиться к тому неприятному, что он 

может услышать о себе от других. 

б. Мне понятно, когда люди обижаются, услышав что-то неприятное о себе. 

9. а. Я могу безо всяких угрызений совести отложить до завтра то, что я должен сделать 

сегодня. 

б. Меня мучают угрызения совести, если я откладываю до завтра то, что я должен 

сделать сегодня. 

10. а. Иногда я бываю так зол, что мне хочется «бросаться» на людей. 

б. Я никогда не бываю зол настолько, чтобы мне хотелось «бросаться» на людей. 



216 

 
11. а. Мне кажется, что в будущем меня ждет много хорошего. 

б. Мне кажется, что мое будущее сулит мне мало хорошего. 

12. а. Человек должен оставаться честным во всем и всегда. 

б. Бывают ситуации, когда человек имеет право быть нечестным. 

13. а. Взрослые никогда не должны сдерживать любознательность ребенка, даже если ее 

удовлетворение может иметь отрицательные последствия. 

б. Не стоит поощрять излишнее любопытство ребенка, когда оно может привести к 

дурным последствиям. 

14. а. У меня часто возникает потребность найти обоснование тем своим действиям, 

которые я совершаю просто потому, что мне этого хочется. 

б. У меня почти никогда не возникает потребности найти обоснование тех своих 

действий, которые я совершаю просто потому, что мне этого хочется. 

15. а. Я всячески стараюсь избегать огорчений.  

б. Я не стремлюсь всегда избегать огорчений. 

16.а. Я часто испытываю чувство беспокойства, думая о будущем. 

б. Я редко испытываю чувство беспокойства, думая о будущем. 

17. а. Я не хотел бы отступать от своих принципов даже ради того, чтобы совершить 

нечто, за что люди были бы мне благодарны. 

б. Я хотел бы совершить нечто, за что люди были бы благодарны мне, даже если ради 

этого нужно было бы несколько отойти от своих принципов. 

18. а. Мне кажется, что большую часть времени я не живу, а как будто готовлюсь к тому, 

чтобы по-настоящему начать жить в будущем. 

б. Мне кажется, что большую часть времени я не готовлюсь к будущей «настоящей» 

жизни, а живу по-настоящему уже сейчас. 

19. а. Обычно я высказываю и делаю то, что считаю нужным, даже если это грозит 

осложнениями в отношениях с другом. 

б. Я стараюсь не говорить и не делать такого, что может грозить осложнениями в 

отношениях с другом. 

20. а. Люди, которые проявляют повышенный интерес ко всему на свете, иногда меня 

раздражают. 

б. Люди, которые проявляют повышенный интерес ко всему на свете, всегда вызывают у 

меня симпатию. 

21. а. Мне не нравится, когда люди проводят много времени в бесплодных мечтаниях. 

б. Мне кажется, что нет ничего плохого в том, что люди тратят много времени на 

бесплодные мечтания. 
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22. а. Я часто задумываюсь о том, соответствует ли мое поведение ситуации. 

б. Я редко задумываюсь о том, соответствует ли мое поведение ситуации. 

23. а. Мне кажется, что любой человек по природе своей способен преодолевать те 

трудности, которые ставит перед ним жизнь. 

б. Я не думаю, что любой человек по природе своей способен преодолевать те 

трудности, которые ставит перед ним жизнь. 

24. а. Главное в нашей жизни – это создавать что-то новое. 

б. Главное в нашей жизни – приносить людям пользу. 

25. а. Мне кажется, что было бы лучше, если бы у большинства мужчин преобладали 

традиционно мужские черты характера, а у женщин – традиционно женские. 

б. Мне кажется, что было бы лучше, если бы и мужчины и женщины сочетали в себе и 

традиционно мужские, и традиционно женские свойства характера. 

26. а. Два человека лучше всего ладят между собой, если каждый из них старается 

прежде всего доставить удовольствие другому в противовес свободному выражению 

своих чувств. 

б. Два человека лучше всего ладят между собой, если каждый из них старается прежде 

всего выразить свои чувства в противовес стремлению доставить удовольствие другому. 

27. а. Жестокие и эгоистические поступки, которые совершают люди, являются 

естественными проявлениями их человеческой природы. 

б. Жестокие и эгоистические поступки, которые совершают люди, не являются 

проявлениями их человеческой природы. 

28. а. Осуществление моих планов в будущем во многом зависит от того, будут ли у 

меня друзья. 

б. Осуществление моих планов в будущем лишь в незначительной степени зависит от 

того, будут ли у меня друзья. 

29. а. Я уверен в себе.  

б. Я не уверен в себе. 

30. а. Мне кажется, что наиболее ценным для человека является любимая работа. 

б. Мне кажется, что наиболее ценным для человека является счастливая семейная жизнь. 

31. а. Я никогда не сплетничаю.  

б. Иногда мне нравится сплетничать. 

32. а. Я мирюсь с противоречиями в самом себе.  

б. Я не могу мириться с противоречиями в самом себе. 

33. а. Если незнакомый человек окажет мне услугу, то я чувствую себя обязанным ему. 

б. Если незнакомый человек окажет мне услугу, то я не чувствую себя обязанным ему 
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34. а. Иногда мне трудно быть искренним даже тогда, когда мне этого хочется. 

б. Мне всегда удается быть искренним, когда мне этого хочется. 

35. а. Меня редко беспокоит чувство вины.  

б. Меня часто беспокоит чувство вины. 

36. а. Я постоянно чувствую себя обязанным делать все от меня зависящее, чтобы у тех, 

с кем я общаюсь, было хорошее настроение. 

б. Я не чувствую себя обязанным делать все от меня зависящее, чтобы у тех, с кем я 

общаюсь, было хорошее настроение. 

37. а. Мне кажется, что каждый человек должен иметь представление об основных 

законах физики. 

б. Мне кажется, что многие люди могут обойтись без знания законов физики. 

38. а. Я считаю необходимым следовать правилу «не трать времени даром». 

б. Я не считаю необходимым следовать правилу «не трать времени даром». 

39. а. Критические замечания в мой адрес снижают мою самооценку. 

б. Критические замечания в мой адрес не снижают мою самооценку. 

40. а. Я часто переживаю из-за того, что в настоящий момент не делаю ничего 

значительного. 

б. Я редко переживаю из-за того, что в настоящий момент не делаю ничего 

значительного. 

41. а. Я предпочитаю оставлять приятное «на потом». 

б. Я не оставляю приятное «на потом». 

42. а. Я часто принимаю спонтанные решения.  

б. Я редко принимаю спонтанные решения. 

43. а. Я стремлюсь открыто выражать свои чувства, даже если это может привести к 

каким-либо неприятностям. 

б. Я стараюсь не выражать открыто своих чувств в тех случаях, когда это может 

привести к каким-либо неприятностям. 

44. а. Я не могу сказать, что я себе нравлюсь.  

б. Я могу сказать, что я себе нравлюсь. 

45. а. Я часто вспоминаю о неприятных для меня вещах. 

б. Я редко вспоминаю о неприятных для меня вещах. 

46. а. Мне кажется, что люди должны открыто проявлять в общении с другими свое 

недовольство ими. 

б. Мне кажется, что в общении с другими люди должны скрывать свое недовольство 

ими. 
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47. а. Мне кажется, что я могу судить о том, как должны вести себя другие люди. 

б. Мне кажется, что я не могу судить о том, как должны вести себя другие люди. 

48. а. Мне кажется, что углубление в узкую специализацию является необходимым для 

настоящего ученого. 

б. Мне кажется, что углубление в узкую специализацию делает человека ограниченным. 

49 а. При определении того, что хорошо, а что плохо, для меня важно мнение других 

людей. 

б. Я стараюсь сам определить, что хорошо, а что плохо. 

50. а. Мне бывает трудно отличить любовь от простого сексуального влечения. 

б. Я легко отличаю любовь от простого сексуального влечения. 

51. а. Меня постоянно волнует проблема самоусовершенствования. 

б. Меня мало волнует проблема самоусовершенствования. 

52. а. Достижение счастья не может быть целью человеческих отношений. 

б. Достижение счастья – это главная цель человеческих отношений. 

53. а. Мне кажется, я могу вполне доверять своим собственным оценкам. 

б. Мне кажется, я не могу доверять в полной мере своим собственным оценкам. 

54. а. При необходимости человек может достаточно легко избавиться от своих 

привычек. 

б. Человеку крайне трудно избавиться от своих привычек. 

55. а. Мои чувства иногда приводят в недоумение меня самого. 

б. Мои чувства никогда не повергают меня в недоумение. 

56. а. В некоторых случаях я считаю себя вправе дать человеку понять, что он мне 

кажется глупым и неинтересным. 

б. Я никогда не считаю себя вправе дать человеку понять, что он мне кажется глупым и 

неинтересным.  

57. а. Можно судить со стороны, насколько счастливо складываются отношения между 

людьми. 

б. Наблюдая со стороны, нельзя сказать, насколько удачно складываются отношения 

между людьми. 

58. а. Я часто перечитываю понравившиеся мне книги по несколько раз. 

б. Я думаю, что лучше прочесть какую-либо новую книгу, чем возвращаться к уже 

прочитанному.  

59. а. Я очень увлечен своей работой.  

б. Я не могу сказать, что увлечен своей работой. 

60. а. Я недоволен своим прошлым.  
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б. Я доволен своим прошлым. 

61. а. Я чувствую себя обязанным всегда говорить правду. 

б. Я не чувствую себя обязанным всегда говорить правду.  

62. а. Существует очень мало ситуаций, когда я могу позволить себе дурачиться 

б. Существует множество ситуаций, когда я могу позво- лить себе дурачиться. 

63. а. Стремясь разобраться в характере и чувствах окружающих, люди часто бывают 

излишне бестактны. 

б. Стремление разобраться в характере и чувствах окружающих естественно для 

человека и поэтому может оправдать бестактность. 

64. а. Обычно я расстраиваюсь из-за потери или поломки нравящихся мне вещей. 

б. Обычно я не расстраиваюсь из-за потери или поломки нравящихся мне вещей. 

65. а. Я чувствую себя обязанным поступать так, как от меня ожидают окружающие. 

б. Я не чувствую себя обязанным поступать так, как от меня ожидают окружающие. 

66. а. Интерес к самому себе всегда необходим для человека. 

б. Излишнее самокопание иногда имеет дурные последствия. 

67. а. Иногда я боюсь быть самим собой.  

б. Я никогда не боюсь быть самим собой. 

68. а. Большая часть того, что мне приходится делать, доставляет мне удовольствие. 

б. Лишь немногое из того, что я делаю, доставляет мне удовольствие. 

69. а. Лишь тщеславные люди думают о своих достоинствах и не думают о недостатках. 

б. Не только тщеславные люди думают о своих достоинствах. 

70. а. Я могу делать что-либо для других, не требуя, чтобы они это оценили. 

б. Я вправе ожидать от других, чтобы они оценили то, что я делаю для них. 

71. а. Человек должен раскаиваться в своих поступках. 

б. Человек совсем не обязательно должен раскаиваться в своих поступках. 

72. а. Мне необходимы обоснования для принятия моих чувств. 

б. Обычно мне не нужны никакие обоснования для принятия моих чувств. 

73. а. В большинстве ситуаций я прежде всего хочу понять, чего хочу я сам. 

б. В большинстве ситуаций я прежде всего пытаюсь понять, чего хотят окружающие. 

74. а. Я стараюсь никогда не быть «белой вороний». 

б. Я позволяю себе быть «белой вороной». 

75. а. Когда я нравлюсь сам себе, мне кажется, что я нравлюсь всем окружающим. 

б. Даже когда я нравлюсь сам себе, я понимаю, что есть люди, которым я неприятен. 

76. а. Мое прошлое в значительной степени определяет мое будущее. 

б. Мое прошлое очень слабо определяет мое будущее. 
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77. а. Часто бывает так, что выразить свои чувства важнее, чем обдумывать ситуацию. 

б. Довольно редко бывает так, что выразить свои чувства важнее, чем обдумывать 

ситуацию. 

78. а. Те усилия и затраты, которых требует познание истины, оправданы, так как они 

приносят пользу людям. 

б. Те усилия и затраты, которых требует познание истины, оправданы хотя бы тем, что 

они доставляют человеку эмоциональное удовлетворение. 

79. а. Мне всегда необходимо, чтобы другие одобряли то, что я делаю. 

б. Мне не всегда необходимо, чтобы другие одобряли то, что я делаю. 

80. а. Я доверяю тем решениям, которые я принимаю спонтанно. 

б. Я не доверяю тем решениям, которые я принимаю спонтанно. 

81. а. Пожалуй, я могу сказать, что я живу с ощущением счастья. 

б. Пожалуй, я не могу сказать, что я живу с ощущением счастья. 

82. а. Довольно часто мне бывает скучно.  

б. Мне никогда не бывает скучно. 

83. а. Я часто проявляю свое расположение к человеку, независимо от того, взаимно ли 

оно. 

б. Я редко проявляю свое расположение к человеку, не будучи уверенным, что оно 

взаимно. 

84. а. Я легко принимаю рискованные решения. 

б. Обычно мне бывает трудно принимать рискованные решения. 

85. а. Я стараюсь во всем и всегда поступать честно.  

б. Иногда я считаю возможным мошенничать. 

86. а. Я готов примириться со своими ошибками.  

б. Мне трудно примириться со своими ошибками. 

87. а. Обычно я чувствую себя виноватым, когда поступаю эгоистично. 

б. Обычно я не чувствую себя виноватым, когда поступаю эгоистично. 

88. а. Дети должны понимать, что у них нет тех прав и привилегий, что у взрослых. 

б. Детям не обязательно осознавать, что у них нет тех прав и привилегий, что у 

взрослых. 

89. а. Я хорошо знаю, какие чувства я способен испытывать, а какие нет. 

б. Я еще не понял до конца, какие чувства я способен испытывать, а какие нет. 

90. а. Я думаю, что большинству людей можно доверять 

б. Я думаю, что без крайней необходимости людям доверять не стоит. 

91. а. Прошлое, настоящее и будущее представляются мне как единое целое. 
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б. Мое настоящее представляется мне слабо связанным с прошлым и будущим. 

92. а. Я предпочитаю проводить отпуск путешествуя, даже если это сопряжено с 

большими неудобствами. 

б. Я предпочитаю проводить отпуск спокойно, в комфортабельных условиях. 

93. а. Бывает, что мне нравятся люди, чье поведение я не одобряю.  

б. Мне почти никогда не нравятся люди, чье поведение я не одобряю. 

94. а. Людям от природы свойственно понимать друг Друга. 

б. По природе своей человеку свойственно заботиться о своих собственных интересах. 

95. а. Мне никогда не нравятся сальные шутки.  

б. Мне иногда нравятся сальные шутки. 

96. а. Меня любят потому, что я сам способен любить. 

б. Меня любят потому, что я стараюсь заслужить любовь окружающих. 

97. а. Мне кажется, что эмоциональное и рациональное в человеке не противоречат друг 

другу. 

б. Мне кажется, что эмоциональное и рациональное в человеке противоречат друг другу. 

98. а. Я чувствую себя уверенным в отношениях с другими людьми. 

б. Я чувствую себя неуверенным в отношениях с другими людьми. 

99. а. Защищая собственные интересы, люди часто игнорируют интересы окружающих. 

б. Защищая собственные интересы, люди обычно не забывают интересы окружающих. 

100. а. Я всегда могу положиться на свои способности ориентироваться в ситуации. 

б. Я далеко не всегда могу положиться на свои способности ориентироваться в ситуации. 

101. а. Я считаю, что способность к творчеству – природное свойство человека. 

б. Я считаю, что далеко не все люди одарены природой способностью к творчеству. 

102. а. Обычно я не расстраиваюсь, если мне не удается добиться совершенства в чем-

либо. 

б. Я часто расстраиваюсь, если мне не удается добиться совершенства в чем-либо. 

103. а. Иногда я боюсь показаться слишком нежным. 

б. Я никогда не боюсь показаться слишком нежным. 

104. а. Мне легко смириться со своими слабостями. б. Мне трудно смириться со своими 

слабостями.  

105. а. Мне кажется, что я должен добиваться совершенства во всем, что я делаю. 

б. Мне не кажется, что я должен добиваться совершенства во всем, что я делаю. 

106. а. Мне часто приходится оправдывать перед самим собой свои поступки. 

б. Мне редко приходится оправдывать перед самим собой свои поступки. 
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107. а. Выбирая для себя какое-либо занятие, человек должен считаться с тем, насколько 

это необходимо. 

б. Человек должен всегда заниматься только тем, что ему интересно. 

108. а. Я могу сказать, что мне нравится большинство людей, которых я знаю. 

б. Я не могу сказать, что мне нравится большинство людей, которых я знаю. 

109. а. Иногда я не против того, чтобы мной командовали.  

б. Мне никогда не нравится, когда мной командуют. 

110. а. Я не стесняюсь обнаруживать свои слабости перед друзьями. 

б. Мне не легко обнаруживать свои слабости даже перед друзьями. 

111. а. Я часто боюсь совершить какую-нибудь оплошность.  

б. Я не боюсь совершить какую-нибудь оплошность. 

112. а. Наибольшее удовлетворение человек получает, добившись желаемого результата 

в работе. 

б. Наибольшее удовлетворение человек получает в самом процессе работы. 

113. а. О человеке никогда с уверенностью нельзя сказать, добрый он или злой. 

б. Обычно о человеке можно сказать, добрый он или злой. 

114. а. Я почти всегда чувствую в себе силы поступать так, как я считаю нужным, 

несмотря на последствия. 

б. Я далеко не всегда чувствую в себе силы поступать так, как я считаю нужным, 

несмотря на последствия. 

115. а. Люди часто раздражают меня.  

б. Люди редко раздражают меня. 

116. а. Мое чувство самоуважения во многом зависит от того, чего я достиг. 

б. Мое чувство самоуважения в небольшой степени зависит от того, чего я достиг. 

117. а. Зрелый человек всегда должен осознавать причины каждого своего поступка. 

б. Зрелый человек совсем не обязательно должен осознавать причины каждого своего 

поступка. 

118. а. Я воспринимаю себя таким, каким видят меня окружающие. 

б. Я вижу себя не совсем таким, каким видят меня окружающие. 

119. а. Бывает, что я стыжусь своих чувств.  

б. Я никогда не стыжусь своих чувств. 

120. а. Мне нравится участвовать в жарких спорах.  

б. Мне не нравится участвовать в жарких спорах. 

121. а. У меня не хватает времени на то, чтобы следить за новинками в мире искусства и 

литературы. 
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б. Я слежу за новинками в мире искусства и литературы. 

122. а. Мне всегда удается руководствоваться в жизни своими собственными чувствами 

и желаниями. 

б. Мне не часто удается руководствоваться в жизни своими собственными чувствами и 

желаниями. 

123. а. Я часто руководствуюсь общепринятыми представлениями в решении моих 

личных проблем. 

б. Я редко руководствуюсь в решении моих личных проблем общепринятыми 

представлениями. 

124. а. Мне кажется, что для того, чтобы заниматься творческой деятельностью, человек 

должен обладать определенными знаниями в этой области. 

б. Мне кажется, что для того, чтобы заниматься творческой деятельностью, человеку не 

обязательно обладать определенными знаниями в этой области. 

125. а. Я боюсь неудач.  

б. Я не боюсь неудач. 

126. а. Меня часто беспокоит вопрос о том, что произойдет в будущем. 

б. Меня редко беспокоит вопрос о том, что произойдет в будущем. 
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Додаток А7 

 Методика «Стиль життя» (Ч. Матусевич) 

 

Инструкция: «Вам необхідно прочитати весь текст. На протокольному бланку: 1) 

вибрати лише один стиль, схожий зі стилем життя піддослідного (Якщо такого немає, то 

скласти свій 22-й стиль); 2) вибрати з 21 опису п’ять стилів, які найбільше підходять, і 

проранжувати їх (тобто на перше місце поставити найважливіший, на друге – менш 

важливий і т.д.); 3) оцінити кожний стиль за 5-бальною системою: 5 балів дуже 

подобається, 4 – загалом подобається, 3 – не знаю, чи подобається, 2 – не дуже 

подобається, 1 – не подобається; 4) вибрати елементи, позначені літерами в, б. в, г. д в 

окремих стилях, які найбільше сподобалися або відповідають власному стилю життя (слід 

поставити відповідні літери біля числової позначки окремих стилів життя)». 

  

5. Люди, що будують своє життя згідно з цим стилем життя, цінують 

насамперед: 

а) спокій і життєві зручності, уникають життєвих негаразд, ситуацій боротьби, 

різних емоцій і хвилювань; 

б) прагнуть до того, щоб мати затишну, зручну і тиху квартиру, придбати 

технічних засобів, які полегшують повсякденне життя, але не бажають придбати 

автомашину та інше обладнання, що спричиняє зайві труднощі, вимагає робочих зусиль; 

в) надають перевагу в житті перевіреним шляхам, їм не подобається пошук 

невідомих методів у роботі, у розвагах та ін., прагнуть без напруги користуватися 

надійними традиційними зразками поведінки у всіх можливих ситуаціях; 

г) їм не подобається хвалитися тим, що мають, одягаються просто, не бажають 

звертати на себе увагу і інтерес інших людей, викликати в них заздрощі; зближуються 

лише з вузьким колом людей; 

д) цінують дрібні задоволення повсякденного життя, турбуються про те, щоб 

своєчасно поздоровити когось з днем народження, святами і привезти з поїздки якийсь 

дрібний сувенір тощо.  

6. Люди, що належать до цієї групи, прагнуть до того, щоб: 

а) жити активним суспільним життям, брати участь у діяльності різних організацій, 

мати вплив на прагнення і погляди інших людей; 

б) активно включатися і вирішення соціальних проблем, насамперед дбають про 

суспільні, загальні справи, а власні, особові справи оцінюються ними як другорядні; 
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в) відчувають велику доброзичливість та співчуття до людей, прагнуть зрозуміти їх 

життєві проблеми, солідарні з їх прагненнями або активно протидіють тому, що вважають 

злом та несправедливістю, неправдою, знаходять їх причини; 

г) мають систему поглядів на оточуючий світ, впевнені, що процеси, які 

відбуваються в ньому залежать тільки від діяльності людей, не визнають існування 

жодних передумов або впливу долі, мають віру у власну діяльність і власні сили; 

д) бажають людям добра, діють наполегливо і послідовно, бувають суворими і 

жорсткими з тими, хто заважає або робить неможливою реалізацію суспільно-значущих 

цілей. 

7. Люди, що організують своє життя згідно з цим стилем, прагнуть 

передусім: 

а) насолоджуватись життям, мати якомога більше грошей і витрачати їх без  

обмежень, за бажанням; 

б) бажають жити сьогоднішнім життям, говорячи “моя хата з краю”, тому не 

прагнуть планувати свою поведінку на багато років наперед; 

 в) їм не подобається одноманітне життя, тому вони не мають постійних місць 

відпочинку, занять, розваг та інтересів, улюблених акторів або літературних героїв тощо, 

змінюють свої прагнення і бажання в пошуках нових переживань і відчуттів, беруть 

участь у різних справах і подіях, але в якості “глядачів” (наприклад, активно “вболівають” 

за спортивні команди, але не займаються жодними видами спорту, оскільки це потребує 

зусиль; 

г) вважають, що життя заборгувало перед ними, намагаються взяти від нього все, 

але самі не роблять творчого внеску і не ведуть до інтенсивно суспільних цінностей; 

працюють так, щоб тільки не придбати неприємностей; 

д) вільний час проводять за пляшкою вина, на вечорницях, у ресторанах, у театрі, 

кіно або на художніх виставках, тобто намагаються користуватися життям у 

найрізноманітніших його проявах.  

8. Поведінка прихильників цього стилю життя характеризується такими 

особливостями: 

а) вони прагнуть до завоювання високого престижу і влади, до того, щоб управляти 

і спрямовувати їх діяльність, прагнути, щоб до них прислуховувалися, з ними рахувалися; 

б) вміють гарно організувати заходи, мають організаційні здібності; 

в) ніколи не бувають задоволені тим, чого досягли, прагнуть будувати свою 

кар’єру, здійматися вище до нагород та звань; 
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г) є сильними особистостями, вперто і наполегливо долають перешкоди і труднощі, 

іноді силою вимагають від інших підпорядкування, їм подобається принцип “мета 

виправдовує засоби”; 

д) інших людей розглядають як фон для визначення діяльності, використовуючи їх 

там, де вони потрібні, і забувають про них тоді, коли досягнуть мети; моральні норми 

розглядають як такі, з якими можна не рахуватися, якщо вони не співпадають з їх метою. 

9. Характерними властивостями людей, що дотримуються цього стилю 

життя, є: 

а) дуже висока оцінка моральних норм і якостей і чітке слідування ним; вони 

вважають, що в будь-якій ситуації треба виконувати моральні вимоги, залишатися в згоді 

зі своєю совістю, із загальновизнаними у цьому сіспільстві моральними принципами; 

б) вони намагаються бути і найчастіше бувають чесними і справедливими навіть 

тоді, коли ним це не вигідно, і  коли вони через свою чесність несуть матеріальні збитки 

іншого характеру; 

в) вони прагнуть завоювати повагу людей, їм подобається, коли до них звертаються 

за порадою в життєйських справах; звичайно вони дійсно користуються більшою повагою 

і про них говорять, що вони мають гарний характер; 

г) вони вміють добре розрізняти, що добре, а що – погано, знають, як правильно 

поводитися згідно з моральними правилами; 

д) вчиняють згідно власного розуміння цінностей незалежно від ситуації, 

самостійні і стійкі у впливах на інших людей або думки групи. 

6. Слідуючи за даним життєвим шляхом, люди, що вибрали його, прагнуть: 

а) створювати цінності, нове, невідоме, причому це можуть бути як нові культурні 

цінності (художні вироби, літературні та музикальні твори тощо), так і цінності 

матеріальні (геологічні відкриття, технічні винаходи та ін.); 

б) багато працюють над собою, набувають знання про світ, про людей, здобувають 

освіту, наукові ступені та звання; 

в) їм подобається їх робота, крім неї ні про що не пам’ятають, працюють 

незважаючи на стан здоров’я, іноді ціною напруження долають хвороби та створюють 

справу свого життя; 

г) високо цінують правду, прагнуть до розкриття таємниць природи і людського 

минулого, борються за власні ідеї, коли переконані в тому, що створили дещо цінне, що 

заслуговує на увагу, готові у цій боротьбі жертвувати життям; 
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д) оригінальні і самобутні, іноді навіть дещо екцентричні, міркують і діють 

незалежно від того, що про них говорять інші. 

7.  Люди, що організують своє життя цим способом, прагнуть: 

а) до переживань інтенсивних задоволень якомога частіше, їм подобаються веселі 

вечорниці та розваги з алкогольними напоями, особами протилежної статі; в еротичному 

житті не визнають жодних обмежень і заборон; 

б) поводяться так, ніби не існують моральних норм і принципів; 

в) товариські, їм подобається знаходитися у відповідному колі подібних собі 

товарищів по розвагах і задоволеннях; 

г) підпорядковуються і поступаються тільки тим, хто має гроші і владу, але 

товаришують з кожним, хто має засоби, які створюють можливість переживати 

задоволення і насолоди; 

д) постійно зосереджені на думках про власне задоволення, радість та розваги, 

тобто керуватися в житті принципом задоволення. 

8.  Цей стиль характерний для людей, які: 

а) постійно зайняті роздумами про долю своєї Вітчизни, з гордістю згадують її 

минуле, радіють успіхам у теперішньому, хворобливо переживають невдачі свого народу, 

мріють про його велике майбутнє; 

б) за роки тяжких випробувань – під час війн – готові без коливань йти на смерть в 

ім’я життя на землі; 

в) в мирний час вони здебільшого багато працюють, прагнуть своєю працею 

примножити народне багатство, хвилюються і страждають у кожному випадку 

недобросовісного ставлення до роботи, до своїх обов’язків; 

г) високо цінують свою Батьківщину, її досягнення; 

д) цінують досягнення інших народів, визнають їх перевагу в тій чи іншій галузі 

господарства і культури, не схильні скептично ставитися до патріотичних почуттів інших 

народів і країн. 

9. Люди, що обрали цей стиль життя, насамперед прагнуть до того: 

а) щоб придбати красиві цінні речі, коштовності, накопичувати гроші, володіти 

усім цим в якомога більшій кількості, не витрачаючи їх на кожноденні потреби; 

б) вони надто економні і в повсякденному житті турбуються про те, щоб сьогодні 

обов’язково залишилося щось на завтра, щоб був запас на “чорний день” і було що 

залишити дітям, онукам; з метою економії відмовляються від багатьох задоволень, розваг; 

в) їх девізом є “накопичуй і зберігай”, тому вони зберігають кожну річ, навіть 

дрібниці; 
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г) намагаються не приятелювати з сусідами, уникають друзів, підтримують тісні 

зв’язки тільки з родичами; 

д) як правило вони обережно ставляться до суспільної власності, цінюють у всьому 

порядок, турбуються про його підтримування. 

10. Люди, що вибрали цей стиль життя, характеризуються тим, що: 

а) не мають жодної певної твердої життєвої мети і певних прагнень, їм подобається 

тільки спостерігати життя, вдивлятися в те, що відбувається, хто з ким ворогує, хто кого 

перемагає тощо; 

б) вважають, що життя не настільки гарне, щоб можна було відчувати задоволення 

від усвідомлення того, що ти живеш і треба тільки намагатися нічим не ганьбити радісний 

процес життя; 

в) вони схожі з театральними глядачами, які однаково ставляться до усіх акторів на 

сцені, не віддаючи комусь перевагу; 

г) Людей, що прагнуть досягти високих ідеалів, вони називають без розсудливими, 

а зусилля, що спрямовуються на реалізацію життєвих намірів, вважають зайвими і надто 

важкими; 

д) ніщо не викликає їх ентузіазму, вони не переживають сильних радощів і горя, 

афектів, емоційно “холодні” щодо різних життєвих подій. 

11. Особливостями людей, що обрали цей стиль життя, є передусім: 

а) прагнення до інтенсивних переживань різних вражень, задоволення формами, 

загальним видом, фарбами, звуками, що визивають сильне хвилювання, любов до вражень 

сильних і величних; 

б) їм не подобається життя стабілізоване, вони люди із змінними настроями, 

протестують проти керування та підпорядкування суворого режиму, дисципліни і 

регламентації їх життя іншими людьми; вони бажають бути вільними і морально 

незалежними, одягаються екстравагантно, ведуть себе провокаційно; 

в) ніколи не живуть заради накопичення грошей і володіння речами; все, що 

заробляють, витрачають, щоб жити повноцінним життям, відчувати більше емоцій і 

почуттів; 

г) високо цінують красоту, прекрасне; переживають почуття прекрасного, 

створення красивих предметів і взагалі прекрасне цінують вище за інші цінності; 

створюючи витвори мистецтва, віддаються йому повністю, стверджуючи, що “творчість 

народжується в муках”; 

д) мають виражене почуття гумору, веселі, навіть за складних ситуацій, їх гумор 

має багато іронії і сарказму, але разом з тим вони легко зав’язують дружні контакти. 
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12. Найважливішим прагненням людей, що дотримуються цього стилю життя, 

є: 

а) досягнення вічного спасіння душі, вони високо цінують екзальтацію, внутрішнє 

життя і прагнуть до того, щоб воно було вічною; 

б) пасивність щодо страждань і несправедливості, суворе слідування в своїй 

поведінці релігійним заповітам, покірність; вважають, що такі їх вчинки є найбільш 

досконалими;  

в) абсолютна віра, низька оцінка науки, розуму, знань; вважають, що таємниці світу 

ніколи до кінця не пізнати, отож треба бути скромним, вірити у вищі сили, які сильніше за 

людський розум; 

г) прагнення до справедливості, але відсутність впевненості у можливості 

справедливості людської (люди здатні лише примножувати несправедливість) і 

очікування справедливості божественої; 

д) відсутність схильності удосконалювати світ; вони бажають бути тільки гарним 

подружжям, родичами, друзями тощо, чесними і скромними, молитися і працювати; 

великий світ з його життям, розвагами вважають злим і розбещеним. 

13. Найважливішим для людей, що притримуються цього стилю життя, є: 

а) духовне багатство особистості, високий рівень її інтелектуального і морального 

розвитку, широта її ерудиції; 

б) вони прагнуть до постійного самоудосконалювання, розширення ерудиції, 

виховання волі, розвитку свого інтелекту, фізичної сили; 

в) на людей дивляться поблажливо, але зверхньо, вважають, що переважна 

більшість не тільки не досягла високого рівня психічного розвитку, а й не дуже прагне 

цього; 

г) головний мотив вчинків людей цього типу – виявити себе і свою досконалість; 

д) не мають надій на значне поліпшення людей і не мають бажання працювати на їх 

удосконалення. 

14. Таким чином ведуть себе люди, які найбільше цінують: 

а) індивідуальне вміння жити, здатність знати всі “ходи і виходи”, всі можливості 

дії щодо своїх справ і вміння досягти того, до чого прагнуть; 

б) спритність і лисячі хитрощі, здатність не дати себе зганьбити, схильність не 

тримати слова, коли вигідно – не зважати на обставини; 

в) вміння йти по життю пробоєм, знаходити заняття, яке не забирає багато часу, але 

дає значні матеріальні вигоди; 

г) не цінують систематичної праці, впорядкованих занять у житті; 
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д) заробіток і успіх пов’язують з пригодами, переживають суперечливі почуття 

“успіху – невдачі”, цінують ризик, навіть якщо він штовхає на “нечесні” справи. 

15. Ті, хто обрали цей стиль життя, передусім цінують: 

а) справу, дії, діяльність, але на їх думку, людина, яка не вміє активно діяти, мати 

значні здобутки, нічого не варта; 

б) вони вважають, що людство досягло більшого завдяки технічним винаходам 

(наприклад,  радіолокатору, електриці, розщепленню атома тощо), ніж тисячолітнім 

міркуванням мудреців та філософів; завжди вимагають конкретних результатів і прагнуть 

до реалізації практичних намірів; 

в) високо цінують працю, людську працелюбність, здатність людини виконувати 

тяжку фізичну працю; 

г) прагнуть підвищити продуктивність діяльності робітників шляхом введення 

технічних удосконалень і перебудови засобів праці, полегшити тяжку працю; 

д) бажають залишити після себе слід у житті у вигляді будов (будинків, заводів, 

мостів, доріг тощо), прагнуть підкорити природу, поставити її на службу людині; 

спрямовані на зовнішній світ, уникають екзальтації на надмірного вдивляння в себе. 

16. Цей стиль життя цінують якнайбільше ті люди, які: 

а) найбільше цінують свій дім, свою сім’ю, і все, що стосується сімейного життя, 

розглядають як найдорожче, першочергове, а решту – як додаток до справ сімейних або як 

життєву необхідність; 

б) їм подобається турбуватися про дітей та інших членів сім’ї, близько до серця 

приймають їх невдачі у школі, на роботі тощо; 

в) вільний час завжди намагаються проводити з сім’єю, багато уваги приділяють 

вихованню дітей, ходять з ними на прогулянки, у кіно, у театр, багато розмовляють з 

ними; 

г) коло їх інтересів постійно концентрується навколо сімейних справ, вони 

турбуються про матеріальне забезпечення сім’ї, її згуртованості, уникають контактів, що 

можуть послабити сімейні узи, і дружньої близькості з іншими людьми; 

д) сильно прихильні до членів сім’ї, у випадку від’їзду кого-небудь з них погано 

себе почувають. 

 17. Люди, які мають цей підхід до життя, найбільше цінують: 

а) самотність і незалежність, тому уникають від створення сім’ї, не мають друзів, 

після роботи повертаються додому тощо; 
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б) вони намагаються звести контакти з людьми до мінімуму, а де можливо – їх 

уникнути, не довіряють людям і вважають, що зближення несе тільки розчарування і 

клопоти; 

в) вони замкнуті, розраховують тільки на себе і організують свою діяльність таким 

чином, щоб у кожній ситуації надіятися тільки на себе і не бути нікому ні в чому 

зобов’язаними; 

г) невдоволені життям, їм подобається скаржитися на долю, вказувати на найгірші 

сторони людської натури, шукати прикладів суперечностей, ліцемірства і нечесності у 

кожному людському вчинку; 

д) часто не схвалюють людські прагнення, не розуміють слабкостей людини, суворі 

в судженнях про поведінку інших. 

18. Люди, що схвалюють цей стиль життя, насамперед цінують: 

а) різні види любові у всіх її варіантах (любов до природи, мистецтва, дружбу, 

любов статеву тощо) і любов є основною метою їх життя; заради любові можуть 

відмовитися від трудових домагань, від приятельських стосунків, емоції і почуття в них 

переважають над розумом; 

б) високо цінують перше кохання, сповнене переживаннями, взаємної довіри; 

в) вони поступливі, прихильні до людей, повністю віддані людині, яку кохають, 

охоче допомагають людям, які потребують цієї допомоги; 

г) з роками все більше починають цінувати любов взагалі, переживають сильні 

почуття, даруючи їх усім (знайомим і незнайомим); 

д) високо цінують симпатії, мають багато друзів і приятелів, підтримують зв’язки 

протягом багатьох років, жодної користі не переслідують, а просто відчувають почуття 

симпатії і любові. 

19. Люди, що використовують цей стиль життя, прагнуть: 

а) прожити життя без неприємностей і горя, в спокої, нікого не наставляючи проти 

себе, не маючи клопотів, переживаючи багатьох; 

б) самі, за своєю ініціативою жодних справ не влаштовують, роблять те, що їм 

наказують або пропонують робити; 

в) охоче підпорядковуються іншим людям, коли ж їм треба щось організувати або 

виконати, відчувають себе погано, мають потребу в управлінні та турботі з боку інших; 

живуть за тими нормами і правилами, що передаються їм від керівництва або колег, із 

зміною правил та норм життя пристосовуються до інших; 
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г) у контактах та спілкуванні з людьми намагаються вгадати їх бажання і поводять 

себе так, щоб сподобатися, здатні протягом декількох хвилин змінюватися на угоду 

оточуючим людям, більш значущим, як вони; 

д) за складних ситуацій не проявляють своєї сутності і ховають своє обличчя за 

веселою посмішкою, анекдотом. 

20. Люди, що вчиняють згідно з цим стилем життя, високо цінують: 

а) професійну майстерність, захопленість і зайнятість насамперед трудовими 

питаннями і проблемами, інтересами тієї організації, в якій людина працює, почуття 

тісного зв’язку з нею; 

б) високо цінують навіть найтяжку, фізичну роботу, присвячують їй весь вільний 

час, охоче залишаються на роботі у неробочий час, щоб налагодити машину, закінчити 

розрахунки тощо; 

в) коли їх підвищують по службі, вони стають гарними керівниками підприємства 

або організації, намагаються і вміють організувати роботу так, щоб вона була 

приємнішою; 

г) без роботи погано себе почувають, світ стає порожнім, відчувають почуття 

втрати власної моральної цінності: не працюючи, відчувають себе соціально нікчемними; 

д) вони згодні працювати навіть у тому випадку, коли не одержують відповідної 

винагороди, для них найважливіше одержувати задоволення від роботи, аніж від грошей, 

які потрібні їм тому, що без них не можна задовольнити матеріальні потреби. 

21. Обираючи цей стиль діяльності, люди: 

а) нікому ні в чому не довіряють, кожну думку і судження вважають 

перебільшеними, вони претензіозні, штучні, надмірно балакучі; 

б) вони не захоплюються жодною активною діяльністю, бо невпевнені у 

правильності її мети і мотивів, вони часто переживають сумніви, невпевнені в 

правильності своїх власних вимог і рішень; 

в) люди цього типу вважають, що не існує якихось “святих” переконань, норм і 

принципів, які не можна було б порушити або змінити: вони насміхаються над тим, що 

інші люди вважають найдорожчим і соціально-значущим; 

г) дружбу і любов вони розглядають як деяке перебільшення, штучні у своїх 

проявах, фантазують і вигадують почуття; 

д) людей похилого віку або начальників різних рангів відносять до категорії 

бездушних моралізаторів, які вимагають сліпо виконання норм людського гуртожитку і не 

заслуговують насправді жодного морального авторитету. 

22. Люди, що вибирають цей стиль життя, насамперед цінують:  
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а)______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

б)____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в)____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

г)____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

д)____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Додаток А8 

Опитувальник «Самовідношення» (В. В. Столін, С. Р. Пантилєєв) 

10. Инструкция: «Вам предлагается ответить на следующие 57 утверждений. 

Если Вы согласны с данным утверждением ставьте знак «+», если не согласны то знак «–

». 

11. Тестовый материал: 

1. Думаю, что большинство моих знакомых относится ко мне с симпатией.  

2. Мои слова не так уж часто расходятся с делом.  

3. Думаю, что многие видят во мне что-то сходное с собой.  

4. Когда я пытаюсь себя оценить, я прежде всего вижу свои недостатки.  

5. Думаю, что как личность я вполне могу быть притягательным для других.  
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6. Когда я вижу себя глазами любящего меня человека, меня неприятно поражает то, 

насколько мой образ далек от действительности.  

7. Мое «Я» всегда мне интересно.  

8. Я считаю, что иногда не грех пожалеть самого себя.  

9. В моей жизни есть или по крайней мере были люди с которыми я был чрезвычайно 

близок.  

10. Собственное уважение мне еще надо заслужить.  

11. Бывало, и не раз, что я сам себя остро ненавидел;  

12. Я вполне доверяю своим внезапно возникшим желаниям.  

13. Я сам хотел во многом себя переделать.  

14. Мое собственное «Я» не представляется мне чем-то достойным глубокого внимания.  

15. Я искренне хочу, чтобы у меня было все хорошо в жизни.  

16. Если я; и отношусь к кому-нибудь с укоризной, то прежде всего к самому себе.  

17. Случайному знакомому я скорее всего покажусь человеком приятным.  

18. Чаще всего я одобряю свои планы и поступки.  

19. Собственные слабости вызывают у меня что-то наподобие презрения.  

20. Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно общаться со своим 

двойником.  

21. Некоторые свои качества я ощущаю как посторонние, чужие мне.  

22. Вряд ли кто-либо сможет почувствовать свое сходство со мной.  

23. У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь задуманное.  

24. Часто я не без издевки подшучиваю над собой.  

25. Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни – это подчиниться 

собственной судьбе.  

26. Посторонний человек, на первый взгляд, найдет во мне много отталкивающего.  
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27. К сожалению, если я и сказал что-то, это не значит, что именно так и буду поступать.  

28. Свое отношение к самому себе можно назвать дружеским;  

29. Быть снисходительным к собственным слабостям вполне естественно.  

30. У меня не получается быть для любимого человека интересным длительное время.  

31. В глубине души я бы хотел, чтобы со мной произошло что-то катастрофическое.  

32. Вряд ли я вызываю симпатию у большинства моих знакомых.  

33. Мне бывает очень приятно увидеть себя глазами любящего меня человека.  

34. Когда у меня возникает какое-либо желание, я прежде всего спрашиваю о себя, 

разумно ли это.  

35. Иногда мне кажется, что если бы какой-то мудрый человек смог увидеть меня 

насквозь, он бы тут же понял, какое я ничтожество.  

36. Временами я сам собой восхищаюсь.  

37. Можно сказать, что я ценю себя достаточно высоко.  

38. В глубине души я никак не могу поверить, что я действительно взрослый человек.  

39. Без посторонней помощи я мало что могу сделать.  

40. Иногда я сам себя плохо понимаю.  

41. Мне очень мешает недостаток энергии, воли и целеустремленности.  

42. Думаю, что другие в целом оценивают меня достаточно высоко.  

43. В моей личности есть, наверное, что-то такое, что способно вызывать у других 

неприязнь.  

44. Большинство моих знакомых не принимают меня уж так всерьез.  

45.   Сам у себя я довольно часто вызываю чувство раздражения. 

46. Я вполне могу сказать, что уважаю себя сам 

47. Даже мои негативные черты не кажутся мне чужими. 

48.  В целом, меня устраивает то, какой я есть. 
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49.  Вряд ли меня можно любить по-настоящему. 

50. Моим мечтам и планам не хватает реалистичности. 

51. Если бы мое второе "я" существовало, то для меня это был бы самый скучный партнер 

по общению. 

52.  Думаю, что мог бы найти общий язык с любым разумным и знающим человеком. 

53. То, что во мне происходит, как правило мне понятно. 

54. Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки. 

55.  Вряд ли найдется много людей, которые обвинят меня в отсутствии совести. 

56. Когда со мной случаются неприятности, как правило, я говорю: "И поделом тебе". 

57. Я могу оказать, что в целом я контролирую свою судьбу. 

Методики для другого зрізу діагностики самоусвідомлення 

Додаток А9 

Тест «Мета в житті» (Джеймс Крамбо, Леонард Махолик, модифікація Д. О. 

Леонтьєва) 

Инструкция: «Каждый пункт нужно оценить по семибалльной шкале. По каждому 

пункту позиция «4» обозначена как «нейтральная», а позициям с «1» по «7» даны 

различные описательные названия». 

1.Я обычно скучаю: (1)ужасно скучаю; (7)полон жизни, энтузиазма. 

2.Жизнь кажется мне: (1)совершенно рутинной; (7)всегда волнующей. 

3. В жизни у меня: (1)вообще никаких задач и 

целей;  

(7)очень ясные цели и задачи. 

4.Мое личное 

существование: 

(1)крайне бессмысленно; (7)полно значения и 

осмысленно. 

5.Мои дни: (1)все одинаковые; (7)постоянно новые и разные. 

6.Если бы я мог(ла) 

выбирать, я бы: 

(1)предпочел(ла) никогда не 

родиться; 

(7)хотел(а) бы прожить еще 9 

жизней таких, как эта. 

7.После ухода на пенсию 

мне хотелось бы: 

(1)бездельничать весь 

остаток жизни; 

(7)делать какие-то интересные 

вещи, о которых я всегда 

мечтал(а). 

8.В достижении жизненных 

целей я: 

(1)не добился(лась) 

прогресса ни в чем; 

(7)достиг(ла) полной 

самореализации. 

9.Моя жизнь: (1)пуста, наполнена только 

отчаянием; 

(7)изобилует волнующими 

хорошими вещами. 

10.Если бы я умер(ла)  

сегодня, я бы 

(1)абсолютно ничего не 

значащей; 

(7)очень значимой. 
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чувствовал(ла), что жизнь 

моя была: 

11.Думая о своей жизни, я: (1)часто спрашиваю себе, 

зачем я существую; 

(7)неизменно вижу причину 

того, что я здесь. 

12.Когда я смотрю на мир в 

связи со своей жизнью, 

мне: 

(1)полностью ставит меня в 

тупик; 

(7)полон значения для меня, 

так же, как мое место в нем. 

13.Я: (1)очень безответственный 

человек; 

(7)очень ответственный 

человек. 

14.В отношении свободы 

выбора я считаю, что 

человек: 

(1)полностью связан 

ограничениями 

наследственности и среды; 

(7)абсолютно свободен делать 

любой выбор в жизни. 

15.В отношении смерти я: (1)не готов(а) и испытываю 

страх; 

(7)готов(а) и не боюсь её. 

16.В отношении смерти я: (1)серьёзно думал(а) о ней 

как о выходе; 

(7)ни секунды не думал(ла) об 

этом. 

17.Я считаю мою 

способность найти смысл, 

цель или миссию в жизни: 

(1)практически нулевой; 

 

(7)очень большой. 

18.Моя жизнь: (1)не управляема мной и 

контролируется внешними 

факторами; 

(7)в моих руках, и я управляю 

ею. 

19.Мои повседневные 

задачи для меня: 

(1)болезненный и скучный 

опыт; 

(7)источник удовольствия и 

удовлетворения. 

20.Я обнаружил(а): (1)отсутствие миссии или 

цели в жизни; 

(7)ясно очерченные задачи и 

удовлетворяющую жизненную 

цель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А10 
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Методика «Діагностика соціально-психологічних установок особистості в 

мотиваційно-потребовій сфері» (О. Ф. Потемкін) 

Инструкция:  «Внимательно прочитайте вопросы и ответьте на них двумя 

способами: «Да», если Ваш ответ утвердителен, и «Нет», если вы отвечаете 

отрицательно, а Ваше поведение не соответствует утвердительному ответу на вопрос».  

Вариант 1 

Выявление степени выраженности социально-психологических установок, 

направленных на «альтруизм – эгоизм», «процесс -результат» 

1. Сам процесс выполняемой работы увлекает Вас больше, чем этап ее завершения?  

2. Для достижения цели Вы обычно не жалеете сил?  

3. Вам часто говорят, что Вы больше думаете о других, чем о себе?  

4. Вы обычно много времени уделяете своей особе?  

5. Вы обычно долго не решаетесь начать делать то, что Вам не интересно, даже если это 

необходимо?  

6. Вы уверены, что настойчивости в Вас больше, чем способностей?  

7. Вам легче просить за других, чем за себя?  

8. Вы считаете, что человек сначала должен думать о себе, а потом уже о других?  

9. Заканчивая интересное дело, Вы часто сожалеете о том, что интересная работа уже 

завершена, а с ней жаль расставаться?  

10. Вам больше нравятся деятельные люди, способные достигать результата, чем просто 

добрые и отзывчивые?  

11. Вам трудно отказать людям, когда они Вас о чем-либо просят?  

12. Для себя Вы делаете что-либо с большим удовольствием, чем для других?  

13. Вы испытываете удовольствие от игры, в которой не нужно думать о выигрыше?  

14. Вы считаете, что успехов в Вашей жизни больше, чем неудач?  

15. Вы часто стараетесь оказать людям услугу, если у них случилась беда или 

неприятности?  

16. Вы убеждены, что не нужно для кого-либо сильно напрягаться?  

17. Вы более всего уважаете людей, способных увлечься делом по-настоящему?  

18. Вы часто завершаете работу вопреки неблагоприятной обстановке, нехватке времени, 

помехам со стороны?  

19. Для себя у Вас обычно не хватает ни времени, ни сил?  

20. Вам трудно заставить себя сделать что-то для других?  

21. Вы часто начинаете одновременно много дел и не успеваете закончить их до конца?  

22. Вы считаете, что имеете достаточно сил, чтобы рассчитывать на успех в жизни?  

23. Вы стремитесь, как можно больше сделать для других людей?  

24. Вы убеждены, что забота о других часто идет в ущерб себе?  

25. Можете ли Вы увлечься делом настолько, что забываете о времени и о себе?  

26. Вам часто удается довести начатое дело до конца?  

27. Вы убеждены, что самая большая ценность в жизни жить интересами других людей?  

28. Вы можете назвать себя эгоистом?  
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29. Бывает, что Вы, увлекаясь деталями, углубляясь в них, не можете закончить начатое 

дело?  

30. Вы избегаете встреч с людьми, не обладающими деловыми качествами?  

31. Ваша отличительная черта бескорыстие?  

32. Свободное время Вы используете для своих увлечений?  

33. Вы часто загружаете свой отпуск или выходные дни работой из-за того, что кому-то 

обещали что-либо сделать?  

34. Вы осуждаете людей, которые не умеют позаботиться о себе?  

35. Вам трудно решиться использовать усилия человека в своих интересах?  

36. Вы часто просите людей сделать что-либо из корыстных побуждений?  

37. Соглашаясь на какое-либо дело, Вы больше думаете о том, насколько оно Вам 

интересно?  

38. Стремление к результату в любом деле Ваша отличительная черта?  

39. Ваша отличительная черта умение помочь другим людям?  

40. Вы способны сделать максимальные усилия лишь за хорошее вознаграждение? 

Вариант 2 

Выявление степени выраженности социально-психологических установок, направленных 

на «свобода – власть», «труд – деньги» 

1. Вы согласны, что самое главное в жизни быть мастером своего дела?  

2. Вы более всего дорожите возможностью самостоятельного выбора решения?  

3. Ваши знакомые считают Вас властным человеком?  

4. Вы согласны, что люди, которые не умеют заработать деньги, не стоят уважения?  

5. Творческий труд для Вас является главным наслаждением в жизни?  

6. Основное стремление в Вашей жизни свобода, а не власть и деньги?  

7. Вы согласны, что иметь власть над людьми наиболее важная ценность?  

8. Ваши друзья состоятельные в материальном отношении люди?  

9. Вы стремитесь, чтобы все вокруг Вас были заняты увлекательным делом?  

10. Вам всегда удается следовать своим убеждениям вопреки требованиям со стороны?  

11. Считаете ли Вы, что самое важное качество для власти это ее сила?  

12. Вы уверены, что все можно купить за деньги?  

13. Вы выбираете друзей по деловым качествам?  

14. Вы стараетесь не связывать себя различными обязательствами перед другими 

людьми?  

15. Вы испытываете чувство негодования, если кто-либо не подчиняется Вашим 

требованиям?  

16. Деньги куда надежнее, чем власть и свобода?  

17. Вам бывает невыносимо скучно без любимой работы?  

18. Вы убеждены, что каждый должен обладать свободой в рамках закона?  

19. Вам легко заставить людей делать то, что Вы хотите?  

20. Вы согласны, что лучше иметь высокую зарплату, чем высокий интеллект?  

21. В жизни Вас радует только отличный результат работы?  

22. Самое главное стремление в Вашей жизни быть свободным?  

23. Вы считаете себя способным руководить большим коллективом?  
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24. Является ли для Вас заработок главным стремлением в жизни?  

25. Любимое дело для Вас ценнее, чем власть и деньги?  

26. Вам обычно удается отвоевать свое право на свободу?  

27. Испытываете ли Вы жажду власти, стремление руководить?  

28. Вы согласны, что деньги “не пахнут” и неважно, как они заработаны?  

29. Даже бывая на отдыхе, Вы не можете не работать?  

30. Вы готовы многим жертвовать, чтобы быть свободным?  

31. Вы чувствуете себя хозяином в своей семье?  

32. Вам трудно ограничить себя в денежных средствах?  

33. Ваши друзья и знакомые ценят Вас как специалиста?  

34. Люди, ущемляющие Вашу свободу, вызывают у Вас наибольшее негодование?  

35. Власть может заменить Вам многие другие ценности?  

36. Вам обычно удается накопить нужную сумму денег?  

37. Труд наибольшая ценность для Вас?  

38. Вы уверенно и непринужденно чувствуете себя среди незнакомых людей?  

39. Вы согласны ущемить свободу, чтобы обладать властью?  

40. Наиболее сильное потрясение для Вас отсутствие денег? 
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Додаток Б 

Виявлення взаємозв’язку між показниками самоактуалізації особистості у студентів на першому і третьому зрізі 

Ш
к
ал

и
 

(т
р
ет

ій
 з

р
із

) 

Шкали (перший зріз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 ,566
**

 -,050 ,040 ,094 ,092 ,114 -,051 ,050 ,175
**

 ,566
**

 -,050 ,040 ,094 ,092 

2 ,008 ,578
**

 ,039 ,010 ,017 ,102 ,136
*
 ,007 ,011 ,008 ,578

**
 ,039 ,010 ,017 

3 ,036 -,008 ,666
**

 ,128 ,006 ,105 -,033 ,098 ,219
**

 ,036 -,008 ,666
**

 ,128 ,006 

4 ,036 -,023 ,146
*
 ,544

**
 ,050 ,083 ,022 ,187

**
 ,290

**
 ,036 -,023 ,146

*
 ,544

**
 ,050 

5 ,107 ,042 ,027 ,064 ,540
**

 ,164
*
 -,080 ,110 ,152

*
 ,107 ,042 ,027 ,064 ,540

**
 

6 ,111 -,028 -,042 ,056 ,081 ,226
**

 -,021 -,057 ,023 ,111 -,028 -,042 ,056 ,081 

7 ,016 ,066 ,057 ,080 -,018 ,024 ,608
**

 -,001 ,190
**

 ,016 ,066 ,057 ,080 -,018 

8 ,089 -,038 ,212
**

 ,183
**

 -,034 ,006 ,007 ,517
**

 ,250
**

 ,089 -,038 ,212
**

 ,183
**

 -,034 

9 ,205
**

 ,026 ,250
**

 ,175
**

 ,050 ,202
**

 ,052 ,169
*
 ,542

**
 ,205

**
 ,026 ,250

**
 ,175

**
 ,050 

10 ,087 -,166
*
 ,059 ,080 ,079 ,025 -,049 ,074 ,182

**
 ,087 -,166

*
 ,059 ,080 ,079 

11 ,178
**

 ,092 ,055 ,119 ,069 ,048 -,088 ,174
**

 ,182
**

 ,178
**

 ,092 ,055 ,119 ,069 

12 ,199
**

 ,044 ,008 ,126 ,080 ,123 ,065 ,214
**

 ,210
**

 ,199
**

 ,044 ,008 ,126 ,080 

13 ,101 ,018 ,059 ,153
*
 -,045 ,004 ,087 ,239

**
 ,262

**
 ,101 ,018 ,059 ,113 -,045 

14 -,080 ,073 ,004 -,070 -,112 -,051 ,094 ,135
*
 ,108 -,080 ,073 ,004 -,070 -,112 

Примітка: 1 – орієнтації в часі, 2 – підтримка, 3 – ціннісні орієнтації, 4 – гнучкості поведінки, 5 – сенситивність, 6 – спонтанність, 7 – 

самоповага, 8 – самоприйняття, 9 – уявлення про природу людини, 10 – сінергії, 11 – прийняття агресії, 12 – контактність, 13 – пізнавальні 

потреби, 14 – креативність; де * – значимий коефіцієнт кореляції Спірмена, при р<0,05, **– значимий коефіцієнт кореляції Спірмена, при 

р<0,01, ***– значимий коефіцієнт кореляції Спірмена, при р<0,001.  

2
4
2
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Додаток Б1 

Результати факторного аналізу самоусвідомлення студентів (1 зріз) 

 

1 фактор «Соціальна 

активність» 

2 фактор 

«Самосприйняття 

особистості» 

3 фактор «Емоційна 

спрямованість» 

4 фактор 

«Пізнавальна 

спрямованість» 

активність (619) наполегливість (928) загальна шкала (-826) оцінка (-725) 

соціальна ергічність 

(СЕр) (825) 

самовладання (896) соціальний темп (СТ) 

(785) 

сила (-615) 

соціальна 

пластичність (СП) (-

856) 

сила (574) емоційність (Ем) 

(591) 

НН (-619) 

СКН (-632) тривожність (836) агресивність (-841) УН (896) 

фрустрація (-909) спонтанність (-583) підтримка (-693) ціннісні орієнтації 

(906) 

сенситивність (-859) самоповага (900) самоприйняття (-838) пізнавальні потреби 

(-645) 

спонтанність (-559) уявлення про 

природу людини 

(604) 

сінергії (687)  

контактність (-567)    

Факторна вага (7,14) Факторна вага (7,09) Факторна вага (7,08) Факторна вага (5,91) 

Дисперсія (17,42) Дисперсія (17,31) Дисперсія (17,26) Дисперсія (14,43) 
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Додаток Б2 

Результати факторного аналізу самоусвідомлення студентів (3 зріз) 

 

1 фактор 

«Самосприйняття 

особистості» 

2 фактор «Проява 

агресивності» 

3 фактор 

«Особистісна 

креативність» 

4 фактор «Проява 

тривожності» 

наполегливість 

(651) 

агресивність  

(-643) 

креативність (615) тривожність  

(-563) 

соціальний темп 

(СТ) (647) 

   

ригідність (-642)    

самоприйняття 

(598) 

   

уявлення про 

природу людини 

(651) 

   

Факторна вага 

(5,13) 

Факторна вага 

(2,41) 

Факторна вага 

(2,09) 

Факторна вага 

(2,06) 

Дисперсія (12,51) Дисперсія (5,9) Дисперсія (5,1) Дисперсія (5,02) 



245 

 

Додаток Б3 

Результати кластерного аналізу структури самоусвідомлення 

студентів на першому та третьому зрізі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший зріз Третій зріз 

Фактори  1 

кластер 

2 

кластер 

Фактори 1 

кластер 

2 

кластер 

1 фактор 

«Соціальна 

активність» 

,133 ,060 1 фактор 

«Самосприйняття 

особистості» 

,330 ,388 

2 фактор 

«Самосприйняття 

особистості» 

,118 ,059 2 фактор «Проява 

агресивності» 

,013 ,140 

3 фактор 

«Емоційна 

спрямованість» 

-,006 ,294 3 фактор 

«Особистісна 

креативність» 

-,027 -,264 

4 фактор 

«Пізнавальна 

спрямованість» 

,170 ,025 4 фактор «Проява 

тривожності» 

,195 ,046 
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Додаток Б4 

Виявлення самоусвідомлення особистості у студентів (перший зріз) 

Показники 

Ознаки 

Переживання Показники Думки Почуття 

Кіл-ість 

досл. 
% 

Кіл-ість 

досл. 
% 

Кіл-ість 

досл. 
% 

А 20 9,09 А,Б - - 65 29,54 

Б 94 42,72 А,В 19 8,63 20 9,09 

В 49 22,27 А,Г - - - - 

Г 18 8,18 А,Д - - - - 

Д 39 17,72 Г,Б 122 55,45 46 20,9 

   Г,В 13 5,9 18 8,18 

   Г,Д - - - - 

   Д,Б 52 23,63 51 23,18 

   Д,В 13 5,9 20 9,09 

   Д,А 1 0,45 - - 

Примітка: ознаки: переживання: А – самооцінка, Б – самоприйняття, В – самопізнання, Г – 

самоконтроль, Д – самоповага; ознаки – переживання, думки, почуття. Думки: А – думки про 

фізичні характеристики, Б – позитивні думки, В – негативні думки, Г – думки про 

особистісні якості, Д – думки про соціальні ролі. Почуття: А – моральні, Б – позитивні 

почуття, В – негативні почуття, Г – естетичні, Д – інтелектуальні. 
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Додаток Б5 

Аналіз самоусвідомлення особистості у студентів (третій зріз) 

Показники 

Ознаки 

Переживання Показники Думки Почуття 

Кіл-ість 

досл. 
% 

Кіл-ість 

досл. 
% 

Кіл-ість 

досл. 
% 

А 10 4,54 А,Б 29 13,18 32 14,54 

Б 94 47,72 А,В 3 1,36 2 0,9 

В 29 13,18 А,Г - - - - 

Г 19 8,63 А,Д - - - - 

Д 68 30,9 Г,Б 126 57,27 53 24,09 

   Г,В 2 0,9 - - 

   Г,Д - - - - 

   Д,Б 60 27,27 125 56,81 

   Д,В - - 8 3,63 

   Д,А - - - - 

Примітка: ознаки: переживання: А – самооцінка, Б – самоприйняття, В – 

самопізнання, Г – самоконтроль, Д – самоповага; ознаки – переживання, думки, почуття. 

Думки: А – думки про фізичні характеристики, Б – позитивні думки, В – негативні думки, Г – 

думки про особистісні якості, Д – думки про соціальні ролі. Почуття: А – моральні, Б – 

позитивні почуття, В – негативні почуття, Г – естетичні, Д – інтелектуальні. 

 


