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Professional Breakfast in Women of assistive 
Professions 

The article is devoted to the study of the problem of professional 
burnout of women helping professions. Theoretically, it is proved 
that especially strong professional stress among socio-nominal 
occupations is dominated by representatives of assisting spe-
cialties, among which many women, whose gender peculiarity is 
emotionality. Characterized features of the process of emotional 
burnout and its structure. The peculiarities of the formation and 
severity of the symptoms of the mentioned syndrome are inves-
tigated. It is noted that supervision is a kind of psychological 
counselling, in which correction and regulation of emotional-vo-
litional processes, prevention of professional burnout takes place. 
Key words: occupational burnout syndrome, helping the profes-
sion, socio-occupational professions, emotional stress, stress, su-
pervision. 

Problem statement and analysis of the results of recent re-
search. In recent years, in the social practice and scientific psy-
chological research, the concept of «helping profession» is in-
creasingly common. The reasons for increased interest in the 
representatives of helping professions, on the one hand, are re-
lated to socio-economic transformations, the ever-increasing level 
of stressful living conditions, which increases the importance of 
helping occupations, and on the other hand, with the increasing 
requirements for professionals of different profiles, and especial-
ly to representatives of the professions of sociological type. To 
particularly strong professional stress among socio-occupational 

© Astremskaya I. V., 2019
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professions are the representatives of helping specialties, which 
include medical workers, psychologists, social workers, teachers, 
ie, those professionals whose activity, willingness to provide as-
sistance, depends on the effectiveness of work in general. 

Over the past decade, the concept of the peculiarities and con-
ditions for the formation of mental health of people has consider-
ably expanded. There are a number of factors that influence the 
development of basic psychological stereotypes of behaviour, psy-
chological foundations of relationships in society, which, in turn, 
determines the features of self-esteem, self-identification and, ul-
timately, physical and mental disability. Accordingly, with the in-
crease of regulatory factors, the number of vulnerable links in the 
complex system of regulation of the psycho-emotional health of a 
modern person increases as well. Health is a natural consequence 
of our way of life. This is what we do, the result of our thoughts 
and feelings. We determine our own level of health by evaluating 
our feelings. One of the important components in human health 
is physical health — a natural state of the organism due to the 
normal functioning of all organs and systems. It is not possible 
to maintain it at the proper level without optimal motor activ-
ity. People who perform the required volume of motor activity 
are healthier in the psychophysical sense, less prone to stress and 
tension, sleep better, improve the functioning of all functional 
systems, and increase physical and professional activity [11, p. 1]. 

One of the possible consequences of such an imbalance is the 
syndrome of a professional burnout, which according to the WHO 
is manifested by a violation of productivity at work, increased 
propensity to somatic diseases, a decrease in mental and physical 
capacity, and even — suicidal behaviour [5, p. 20–21]. 

Scientific researches of V. Boyk, 1985 [2], T. Formanyuk, 1994 
[17], N. Vodopianova, N. Starchinkova, 2005 [3], N. Grisenko, 
M. Melchina, 2007 [4], G. Fedorishin, 2009 [16], G. Mironenko, 
2010 [10], A. Sidorenko, 2010 [13], Ketsko, 2011 [6], A. Meloyan, 
G. Semenov, 2012 [8], etc. — leave unresolved issues of dominant 
factors and circumstances that contribute to the progression of 
this syndrome up to complete emotional exhaustion, apathy and 
antisocial behaviour. An important aspect in this aspect may be 
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the deepening of the structure and features of the development 
of a syndrome of burnout in various categories of persons. It is 
the definition of the characteristics of its course, depending on 
the rhythm and intensity of professional activity, in our opinion, 
could answer the question of early detection and prevention of 
progression of this syndrome. 

The aim of the study — the study of the peculiarities of the 
formation and severity of the symptoms of professional burnout 
in women of socio-occupational professions. 

Organization and methods of research. In the process of 
achieving the goal of the study, 80 women were diagnosed. The 
professional activities of each of them belonged to a group of 
so-called socio-occupations, namely, medical workers, educators, 
private entrepreneurs, office workers and managers. 

The specifics of the work of people in these professions are dif-
ferent in that they have a large number of situations with high 
emotional saturation and cognitive complexity of interpersonal 
communication. In turn, this requires a specialist significant con-
tribution to establishing trusting relationships and the ability to 
manage the emotional tension of business communication. The 
general sign and the cause of organizational stress is the presence 
of an internal conflict between the requirements of the organiza-
tion, the attractiveness of work in it, expectations and real op-
portunities of employees. All examined were conditionally healthy 
persons and denied the presence of any somatic pathology. 

To determine the presence of signs of occupational burnout 
syndrome, women were offered a «Questionnaire for determin-
ing the level of formation of phases of emotional burnout» VV 
Boyka (1996), who in his studies noted that professional burn-
out is a mechanism of mental protection of the individual in the 
form of complete or partial exclusion of emotions on selected 
psycho-traumatic activities of the environment. It’s a stereotype 
of emotions, role-playing and professionalism behaviour that has 
a negative impact on all spheres of life, health and professional 
activity [12]. 

After processing the study of the degree of professional burn-
out in women, all subjects are divided by the number of points 
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scored in each of the phases. The entire sample can be divided into 
two groups: 1 group — women who scored at least 37 points in 
any of the phases (women with signs of a syndrome of burnout); 
Group 2 is a cliff of women who scored 36 or less points in any of 
the phases (women without signs of a burnout syndrome). 

Results of the research and their discussion. V. Boyko [2] re-
fers to professional burnout to one of forms of professional de-
formation of a person (a phenomenon characterized by changes 
in personality traits, such as stereotypes of perception, value ori-
entations, character, ways of communication and behaviour) and 
considers the development of a syndrome in the form of a three-
phase process (tension, resistivity and exhaustion). 

The phase «Tension» is interpreted as a nervous (anxiety) ten-
sion and acts as a starting mechanism in the formation of emo-
tional burnout. Tension has a dynamic character, which is due to 
exhausting constancy or increase in the effects of psycho-trau-
matic factors. Anxiety stress involves several symptoms: the ex-
perience of traumatic circumstances; dissatisfaction with oneself; 
a feeling of «embedding in a cage»; anxiety and depression. 

The «Resistance» phase is characterized by excessive emotional 
exhaustion, which provokes the emergence and development of 
protective reactions that make people emotionally closed, extra-
neous, indifferent. Against this background, any involvement in 
professional affairs and communication causes a feeling of exces-
sive overwork and manifests itself by the following symptoms of 
burnout: inadequate selective emotional response; emotional and 
ethical disorientation; expansion of the sphere of saving of emo-
tions; reduction of professional duties. 

The phase of «exhaustion» is characterized by pronounced fall 
of the general tone and weakening of the nervous system. Emo-
tional protection becomes an inalienable attribute of the individ-
ual. This phase, too, manifests itself in a number of symptoms: 
emotional deficiency; emotional alienation; personal removal or 
depersonalization; psychosomatic and psycho-vegetative disorders 
[2, p. 92–94; 16]. 

According to the survey, it was found that half of respondents 
had signs of occupational burnout syndrome (Table 1). 
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Table 1 

Expression of symptoms depending on the phases  
of the burnout syndrome

Symptoms

Women with 
symptoms of 
burnout syn-

drome 
(n = 48)

Women without 
signs of occupa-
tional burnout 

syndrome  
(n = 32)

Tension «phase»
The experience of traumatic 
circumstances

28 (58.3 %) 1 (3.1 %)

Dissatisfaction with yourself 4 (8.3 %) –
Feeling «squat in a cage» 12 (25 %) 1 (3.1 %)
Anxiety and depression 16 (33.3 %) 1 (3.1 %)

Resistance «phase»
Inadequate emotional response 36 (75 %) 8 (25.0 %)
Emotional and ethical disorientation 16 (33.3 %) 2 (6.3 %)
Saving emotions 20 (41.6 %) 3 (9.4 %)
Reduction of professional duties 29 (60.4 %) 20 (62.5 %)

Depletion «Phase»
Emotional deficiency 19 (39.5 %) 1 (3.1 %)
Emotional alienation 21 (43.8 %) 1 (3.1 %)
Depersonalization 10 (20.8 %) –
Psychosomatic and psycho-emotional 
disorders

9 (11.3 %) 1 (3.1 %)

Evaluating the level of the formation of phases of the emo-
tional burnout syndrome, it was found that the highest percent-
age of persons with symptoms of burnout syndrome account for 
the phase of «Resistition» — about 69 %. Practically equally — 
27 % and 29 %, respectively, the presence of persons who formed 
the phase of «Tension» and «Exhaustion» respectively. In our 
opinion, this division is rather alarming, since almost one third 
(29 %) of respondents are in the critical phase of «Exhaustion.» 
For these individuals characterized by a significant emotional 
deficit, alienation and even — psychosomatic disorders. It is sig-
nificant that more than half of women with symptoms of burnout 
syndrome are in the «Resistance» phase, which can be a sign of 
significant social and professional pressure on persons of socio-
occupational professions. 
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The study of the severity of the symptoms of occupational 
burnout syndrome revealed significant variation depending on 
the phase of the syndrome. Thus, in the phase of «Tension», the 
dominant symptoms in women with signs of professional burnout 
were: the experience of traumatic circumstances, the feeling of 
«squatting», anxiety and depression. They met in 58.3 %, 25 % 
and 33.3 % respectively. Despite the fact that women without 
signs of occupational burnout syndrome showed any of the phases 
not reaching critical significance, some of the symptoms were en-
countered in a significant number of individuals. Thus, in about 
a quarter of this group of inquirers, an inadequate emotional re-
sponse was detected, and a reduction of professional duties was 
found in 62.5 % of the respondents, which was almost identical 
to those of the respondents with signs of a burnout syndrome. By 
the way, the above symptom is the only one that has reached such 
a frequency among the respondents and, obviously, its occurrence 
has caused a number of other social and professional factors. 

It should be noted that despite this, the phase of «Resistance» 
still in this group of surveyed did not reach the values   of its for-
mation. For comparison, the «Resistance» phase in women with 
signs of professional burnout was characterized by inadequate 
emotional response and the saving of emotions, which indicates 
(in contrast to women without signs of professional burnout) pro-
found emotional disturbances and their non-accidental nature. It 
is important to note that a significant percentage of people with 
symptoms of a burnout syndrome at the time of the study were 
already in a phase of exhaustion. For most of the respondents in 
this group, emotional deficits (39.5 %) and emotional alienation 
(43.8 %) were characteristic, and more than 10 % of respondents 
identified psychosomatic and psycho-emotional disorders. They 
are manifested by chronic fatigue, cognitive dysfunction (mem-
ory and attention impairment), sleep disturbance and personality 
changes, headache and cardiovascular (tachycardia, arrhythmia, 
hypertension) disorders. For comparison, women without signs of 
professional burnout practically did not meet. 

Strakhina T. M. and Yakovleva IV it is believed that one of 
the possible ways of organizing the cooperation of professionals 
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assisting professionals in order to professional development and 
prevention of professional burnout and can be implemented in the 
form of implementation in the activities of institutions of con-
stant supervisory practice. 

In the process of free exchange of colleagues’ experiences, the 
supervisor, using a well-known technique of psychological coun-
selling, creates a special atmosphere of security and security, a 
kind of protected area that promotes free discussion of profes-
sional complexities, awareness and acceptance of various feelings 
(including negative), accompanying professional activities, the 
birth of a new knowledge and formation of a positive attitude 
towards the profession. The process of individual development 
of a specialist in assisting occupations should include awareness 
and acceptance of negative emotions and professional failures as 
natural and regular stages of professional growth. 

Survival is a kind of psychological counselling, in which the 
correction and regulation of emotional and volitional processes 
takes place, and the knowledge and skills of a professional are 
enriched. Thus, supervision is not only an effective form of pro-
fessional assistance, based on reflection and awareness of per-
sonal difficulties in communicating with the client, but also a psy-
chologically adequate way to improve the skills and professional 
development of professionals assisting professions. Survival is a 
form of practical training and psychological support for special-
ists working with people, which cannot be replaced by other edu-
cational and psychotherapeutic technologies [14, p. 102–106]. 

Ushakova I. V. gives a brief overview of research on the impact 
of gender factors on supervisory relations. The influence of gen-
der on supervising (and human) relationships is based on differ-
ences in social, economic, political, financial status and physical 
strength, patterns of behaviour adopted in society for men and 
women (roles and expectations) [1; 15]. 

Conclusions. It was established that the overwhelming major-
ity of women surveyed in socio-occupational occupations with 
symptoms of burnout syndrome are in the «Resistance» phase. In 
this phase of burn-out, opportunities for work in the usual mode 
are exhausted and the human psyche begins to unconsciously 
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change the mode, it is observed that the professional inadequately 
«saves» emotions, limits the emotional returns due to a selective 
response to the situation of actors, emotional contact is not es-
tablished with all actors, and on the principle of «I want — I do 
not want to». 

It was found that one third of women with a burnout syndrome 
are in the critical phase of «Exhaustion». It is characterized by a 
pronounced fall in total tone and weakening of the nervous sys-
tem. There is one mind, but the work is performed automatically 
and the specialist characterizes sharpness, envy, rude, condem-
nation of the former professional values, detachment, loneliness 
up to alienation from relatives. The first somatic symptoms are 
manifested: head and dorsal pain, insomnia or sleepiness, apathy, 
depression and other characteristic disorders. The consequences 
of this phase are the most prolonged and deep. A person may ques-
tion the significance of his activities and life in general, there 
may be anger at himself and others, life seems to be out of control. 

For women with a syndrome of burnout, emotional disturbances 
are typical: asthenization — a feeling of constant fatigue, nervous 
exhaustion; decrease the mood background with the appearance of 
anxiety; neurological disorders, short-term psychogenic reactions 
in the form of obsessive representations, doubts and even phobias 
after complicated, emotionally heavy reactions. 4. It is found that 
the bigger Half of women in both groups use physical exercises 
or various types of sports to combat stress. Priority among them 
is modern dancing, running, oriental uniforms, swimming, out-
door walks. This figure in questioned with signs of professional 
burnout is 59 % and in the questionnaire, without signs of profes-
sional burnout 77 %. 

The perspective directions of further research we see in the 
development of a program for the prevention of emotional burn-
out syndrome through the use of health fitness and in order to 
stimulate their physical and mental ability to work. 
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ПРОФеСІйНе ВиГОРАННя у жІНОК ДОПОМОГАЮЧих 
ПРОФеСІй 

Стаття присвячена дослідженню проблеми професійного вигоран-
ня жінок допомогаючих професій. Теоретично обґрунтовано, що до 
особливо сильного професійного стресу серед соціономічних професій 
схильні представники допомагаючих спеціальностей, серед яких ба-
гато жінок, гендерною особливістю яких є емоційність. Охарактери-



19

ISSN 2707–0409. Ïñèõîëîã³ÿ та ñîц³аëьна рîбîта. 2019. Ò. 24. Âèï. 1 (49)

зовано особливості процесу емоційного вигорання та його структуру. 
Досліджено особливості формування та ступінь вираженості симпто-
мів цього синдрому. Відзначено, що саме супервізія є таким видом 
психологічного консультування, при якому відбувається корекція і 
регуляція емоційно-вольових процесів, профілактика професійного 
вигорання. 

Ключові слова: синдром професійного вигорання, допомогаючі про-
фесії, соціономічні професії, емоційне напруження, стрес, супервізія. 
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ПРОФеССиОНАЛЬНОе ВЫГОРАНие жеНЩиН 
ПОМОГАЮЩих ПРОФеССІй 

Статья посвящена исследованию проблемы профессионального вы-
горания женщин помогающих профессий. Теоретически обосновано, 
что к особо сильному профессиональному стрессу среди социономи-
ческих профессий склонны представители помогающих специально-
стей, среди которых много женщин, гендерной особенностью которых 
является эмоциональность. Охарактеризованы особенности процесса 
эмоционального выгорания и его структура. Исследованы особенности 
формирования и степень выраженности симптомов указанного син-
дрома. Отмечено, что именно супервизия является таким видом пси-
хологического консультирования, при котором происходит коррекция 
и регуляция эмоционально-волевых процессов, профилактика профес-
сионального выгорания. 

Ключевые слова: синдром профессионального выгорания, помога-
ющие профессии, социономические профессии, эмоциональное напря-
жение, стресс, супервизия. 
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АнАліЗ соціАльно-психологічних 
детермінАнт психоемоційної сфери жінки 
у післяпологовому періоді 

Подано результати теоретичного огляду та емпіричного дослі-
дження психоемоційного стану жінок у післяпологовому періо-
ді. Визначені особливості психоемоційної сфери жінок у після-
пологовому періоді у порівнянні з жінками, що не народжували. 
Порівняльний аналіз проведено за допомогою однофакторного 
дисперсійного аналізу, адже параметри усвідомлюваних устано-
вок виражались за допомогою інтервальних шкал. Шкали гру-
пувались у певні блоки. Результати даного аналізу для шкал 
описують ставлення до сімейної ролі. В статті доведено, що бать-
ківські установки жінок, які народили дітей, відрізняються за 
рівнем виразності й за структурою від батьківських установок 
жінок, що не народжували, і характеризуються спеціфікою, що 
відображає особливості переживання ними материнства. 
Ключові слова: жінки, післяпологовий період, психоемоцій-
ний стан, мати і дитина, психологічне благополуччя, усвідом-
лювані установки. 

Постановка проблеми. Ця стаття присвячена дослідженню 
особливостей психоемоційної сфери жінок в післяпологовому 
періоді й усвідомлюваним установкам, що впливають на неї. 
Робота викликана необхідністю розширювати уявлення про 
психологію післяпологового періоду в цілому. 

Післяпологовий стан — один зі складних, багатогранних та 
надзвичайно чутливих станів жіночого життя. Післяпологовий 
період вважають часом підвищеного ризику розвитку симпто-
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мів складного емоційного стану, що обумовлено сукупністю 
біологічних змін та змін соціальних ролей в житті жінки. 

Багато мам в післяпологовий період відчувають стан глибоко-
го відчаю. Це настрій, що дуже часто зустрічається, особливо 
якщо дитина первісток. У жінки можуть опускатися руки, вона 
може стати байдужою навіть до власної дитини, з’являється від-
чуття пригніченості та пригноблення. До цього стану приєдну-
ється постійна втома від безсонних ночей та кругообігу домаш-
ніх турбот. Хоча це цілком природний та часом необхідний етап 
адаптації до материнства, найважче він проходить у жінок, що 
не встигли психологічно підготуватися до нової ролі під час ва-
гітності. Нестійкість настрою, дратівливість, розгубленість мо-
жуть тривати від декількох тижнів до місяців, тому краще не 
чекати, поки цей тимчасовий стан пройде сам собою, а вжити 
заходи та допомогти особі впоратися з депресією, що настає. 

Таким чином, практична актуальність роботи обумовлена 
необхідністю виявлення післяпологових ускладнень для запо-
бігання їх виникненню. 

Мета статті — надати огляд порівняльного аналізу усві-
домлюваних батьківських установок жінок, що народили дити-
ну, та жінок, які не народжували 

Результати дослідження. Порівняння аналіз за усвідом-
люваними установками проведено за допомогою однофактор-
ного дисперсійного аналізу, адже параметри усвідомлюваних 
установок виражались за допомогою інтервальних шкал. Шка-
ли групувались у певні блоки. Результати даного аналізу для 
шкал, що описують ставлення до сімейної ролі, схематично на-
ведені на рисунку 1. 

Для блоку «Ставлення до сімейної ролі» однофакторний дис-
персійний аналіз показав, що на такі параметри опитувальни-
ка PARI, як 3. Обмеженість інтересів жінки рамками родини 
(F = 3,358; p = 0,069; ω2 = 0,027); 5. Відчуття самопожертви в 
ролі матері (F = 0,023; p = 0,881; ω2 = 0,000); 7. Сімейні кон-
флікти (F = 0,002; p = 0,966; ω2 = 0,000); 11. Понадавторитет 
батьків (F = 2,373; p = 0,126; ω2 = 0,019); 17. «Байдужість» чоло-
віка, його назалученість до справ родини (F = 2,190; p = 0,141; 
ω2 = 0,018); 19. Домінування матері (F = 0,543; p = 0,463; 
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ω2 = 0,005); 23. Залежність і несамостійність матері (F = 2,108; 
p = 0,149; ω2 = 0,017) ефекту незалежної змінної на виявлено. 

 

Рис. 1. Ставлення до сімейної ролі жінок в післяпологовий період 
у порівнянні з жінками, які не народжували 

Примітка 1: 3. Обмеженість інтересів жінки рамками родини; 5. Від-
чуття самопожертви в ролі матері; 7. Сімейні конфлікти; 11. Понад-
авторитет батьків; 13. Незадоволеність роллю господарки дому; 
17. «Байдужість» чоловіка, його назалученість до справ родини; 
19. Домінування матері; 23. Залежність і несамостійність матері. 

Примітка 2: висота стовпчика — середнє значення за шкалою, довжи-
на відрізку — стандартне відхилення, знаком * позначені розбіжності, 
статистично значущі за F-критерієм на рівні p < 0,05. 

Проте така установка, як незадоволеність роллю господар-
ки (шкала 13) залежить від того, народжувала жінка чи ні 
(F = 5,031; p = 0,027; ω2 = 0,040). За даними дескриптивно-
го аналізу встановлено, що рівень цієї шкали є вищим в кон-
трольній групі (М = 12,704; SD = 2,052), ніж в експерименталь-
ній (М = 11,500; SD = 3,492). 
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Далі аналізувались параметри, що характеризують опти-
мальний емоційний контакт. Рисунок 2 репрезентує установки 
щодо оптимального емоційного контакту у жінок в післяполо-
говий період у порівнянні з жінками, які не народжували. 

 

Рис. 2. Установки щодо оптимального емоційного контакту у жінок 
в післяпологовий період у порівнянні з жінками, які не народжували 

Примітка 1: 1. Спонукання словесних проявів, вербалізацій; 14. Парт-
нерські стосунки; 15. Розвиток активності дитини; 21. Порівняльні 
стосунки між батьками й дитиною. 

Примітка 2: висота стовпчика — середнє значення за шкалою, довжи-
на відрізку — стандартне відхилення, знаком ** позначені розбіжнос-
ті, статистично значущі за F-критерієм на рівні p < 0,01. 

За допомогою однофакторного дисперсійного аналізу пока-
зано, що на такі параметри опитувальника PARI, як 1. Спо-
нукання словесних проявів, вербалізацій (F = 0,019; p = 0,891; 
ω2 = 0,000); 14. Партнерські стосунки (F = 3,538; p = 0,062; 
ω2 = 0,029); 15. Розвиток активності дитини (F = 2,387; 
p = 0,125; ω2 = 0,020) ефекту незалежної змінної на виявлено. 
В свою чергу, установка на порівняльні стосунки між батьками 
й дитиною (шкала PARI 21) залежить від того, народжувала 
жінка чи ні (F = 10,975; p = 0,001; ω2 = 0,084). Аналіз опи-
сових статистик показує, що ця установка є більш виразною 
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в експериментальній групі (М = 16,853; SD = 2,445), ніж в 
контрольній (М = 15,219; SD = 1,871). 

Проаналізуваши за допомогою однофакторного дисперсійно-
го аналізу (рис. 3) параметри, що описують надмірну емоційну 
дистанцію з дитиною, можна зазначити таке. 

 

Рис. 3. Установки щодо надмірної емоційної дистанції з дитиною 
у жінок в післяпологовий період у порівнянні з жінками, які 

не народжували 

Примітка 1: 8. Дратівливість, запальність; 9. Суворість, зайва стро-
гість; 16. Ухилення від контакту з дитиною. 

Примітка 2: висота стовпчика — середнє значення за шкалою, довжи-
на відрізку — стандартне відхилення, знаком * позначені розбіжності, 
статистично значущі за F-критерієм на рівні p < 0,05. 

Ефекту незалежної змінної на виявлено на такі параме-
три опитувальника PARI, як 9. Суворість, зайва строгість 
(F = 0,753; p = 0,387; ω2 = 0,006) та 16. Ухилення від контакту 
з дитиною (F = 1,354; p = 0,247; ω2 = 0,011). В свою чергу, 
установка на дратівливість, запальність (шкала PARI 8) зале-
жить від того, народжувала жінка чи ні (F = 5,178; p = 0,025; 
ω2 = 0,041). Аналіз описових статистик показує, що ця установ-
ка є більш виразною в експериментальній групі (М = 11,753; 
SD = 4,010), ніж в контрольній (М = 10,259; SD = 2,889). 
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Останній блок усвідомлених установок формували параме-
три, які описували надмірну концентрацію на дитині. Резуль-
тати однофакторного дисперсійного аналізу за відповідними 
шкалами опитувальника PARI наведені на рисунку 4. 

 

Рис. 4. Установки щодо надмірної концентрації на дитині у жінок 
в післяпологовий період у порівнянні з жінками, які не народжували 

Примітка 1: 2. Надмірна турбота, встановлення стосунків залежності; 
4. Подолання опору, придушення волі; 6. Створення безпеки, побоюван-
ня скривдити; 10. Виключення позасімейних впливів; 12. Придушення 
агресивності; 18. Придушення сексуальності; 20. Надмірне втручання 
до світу дитини; 22. Прагнення прискорити розвиток дитини. 

Примітка 2: висота стовпчика — середнє значення за шкалою, довжи-
на відрізку — стандартне відхилення, знаком * позначені розбіжності, 
статистично значущі за F-критерієм на рівні p < 0,05, ** — на рівні 
p < 0,01. 

Отже, для блоку «Надмірна концентрація на дитині» одно-
факторний дисперсійний аналіз показав, що на такі параметри 
опитувальника PARI, як 2. Надмірна турбота, встановлення 
стосунків залежності (F = 1,239; p = 0,268; ω2 = 0,010); 22. 
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Прагнення прискорити розвиток дитини (F = 0,154; p = 0,698; 
ω2 = 0,001) ефекту незалежної змінної на виявлено. 

В свою чергу, установка на подолання опору, придушення 
волі (шкала PARI 4) залежить від того, народжувала жінка 
чи ні (F = 8,435; p = 0,004; ω2 = 0,066). Аналіз описових ста-
тистик показує, що ця установка є більш виразною в експери-
ментальній групі (М = 14,853; SD = 3,482), ніж в контрольній 
(М = 13,370; SD = 1,558). Установка на створення безпеки, по-
боювання скривдити (шкала PARI 6) залежить від того, наро-
джувала жінка чи ні (F = 4,109; p = 0,045; ω2 = 0,033). Аналіз 
описових статистик показує, що ця установка є більш вираз-
ною в експериментальній групі (М = 15,882; SD = 3,877), ніж в 
контрольній (М = 14,667; SD = 2,347). Установка на виключен-
ня позасімейних впливів (шкала PARI 10), залежить від того, 
народжувала жінка чи ні (F = 6,364; p = 0,013; ω2 = 0,050). 
Аналіз описових статистик показує, що ця установка є більш 
виразною в експериментальній групі (М = 13,588; SD = 4,783), 
ніж в контрольній (М = 11,704; SD = 3,020). 

Також необхідно зазначити, що установка на придушення 
агресивності (шкала PARI 12) залежить від того, народжувала 
жінка чи ні (F = 10,151; p = 0,002; ω2 = 0,078). Аналіз опи-
сових статистик показує, що ця установка є більш виразною 
в експериментальній групі (М = 12,853; SD = 4,972), ніж в 
контрольній (М = 10,556; SD = 2,044). Установка на придушен-
ня сексуальності (шкала PARI 18) залежить від того, народжу-
вала жінка чи ні (F = 10,077; p = 0,002; ω2 = 0,077). Аналіз 
описових статистик показує, що ця установка є більш вираз-
ною в експериментальній групі (М = 12,000; SD = 5,550), ніж 
в контрольній (М = 9,407; SD = 2,551). Установка на надмірне 
втручання до світу дитини (шкала PARI 20) залежить від того, 
народжувала жінка чи ні (F = 4,390; p = 0,038; ω2 = 0,035). 
Аналіз описових статистик показує, що ця установка є більш 
виразною в експериментальній групі (М = 13,206; SD = 6,078), 
ніж в контрольній (М = 12,000; SD = 2,503). 

Таким чином, проаналізовано розбіжності в усвідомлених 
установках у жінок в післяпологовий період у порівнянні з 
жінками, які не народжували. Показано, що у перших є більш 
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виразними установки щодо надмірної концентрації на дитині, 
а саме подолання опору, придушення волі, творення безпеки, 
побоювання скривдити; виключення позасімейних впливів, 
придушення агресивності, придушення сексуальності; надмір-
не втручання до світу дитини. Вони також орієнтовані на дра-
тівливість та на порівняльні стосунки між батьками й дити-
ною. В свою чергу, жінки, що не народжували, були частіше 
незадоволені роллю господарки дому. 

Перш ніж перейти до обговорення отриманих результатів 
порівння жінок за усвідомлюваними установками, необхідно 
зауважити, що слідом за С. Л. Рубінштейном під установками 
особистості ми розуміємо «позиції особистості, які полягають 
у певному ставленні до наступних цілей або завдань і виража-
ються у вибірковій мобілізованості та готовності до діяльності, 
спрямованої на їхнє здійснення» [4, с. 520]. В контексті усві-
домлюваних установок материнство визначається як інтеграль-
не особистісне утворення, ознаками якого є якісні зміни уста-
новки на оцінку переживань, дій і в цілому особистості дитини, 
очікувань у матері певного ставлення дитини до неї, схильності 
і готовності до певного способу дій стосовно до дитини [2]. Як 
зазначає Г. Філіпова, материнство є однією з соціальних жіно-
чих ролей, тож навіть якщо потреба бути матір’ю і закладена в 
жіночій природі, суспільні норми і цінності справляють визна-
чальний вплив на прояви материнського ставлення. Для кож-
ної культури та історичного періоду характерні свої материн-
ські установки, тож вони є динамічними утвореннями. Тій чи 
іншій соціальній установці відповідає певний образ дитини [5]. 

Соціальні установки, що мають афективні, когнітивні й опе-
раціональні компоненти, віступають механізмами дії якостей 
матері. Під якостями матері Є. І. Ісеніна розуміє узагальне-
ні соціальні установки, що стали рисами її особистості. Це — 
прийняття, чуйність, мати як суб’єкт навчання спілкуванню 
і мати як суб’єкт навчання діям з предметами. В досліджен-
ні Р. К. Махмутової було показано, що батьківські установки 
матерів з високим рівнем особистісної зрілості характеризу-
ються заохоченням активності дитини, дозволом їй отримува-
ти власний досвід; — батьківські установки матерів із задо-
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вільним рівнем особистісної зрілості відрізняються більшим 
прагненням пригнічувати агресію в дитині; — батьківські 
установки матерів з незадовільним рівнем особистісної зрілос-
ті характеризуються гіперопікою, придушенням волі дитини, 
прагненням оберігати від труднощів, уявленнями про жертов-
ність матері [3]. Виходячи з цього можна зробити висновок, що 
установки жінок, які народжували, у порівнянні з жінками з 
контрольної групи є незрілими. 

В роботі К. Хервуд, Н. Мак-Ліна і К. Даркіна [5] показа-
но, що оптимістичні установки під час вагітності пов’язані з 
успішною психологічною адаптацією в той час, коли жінки 
стикаються з низкою проблем. Одним із наслідків цих висно-
вків є те, що оптимізм є корисним під час переходу до батьків-
ства. Але як вказують автори, застереження полягає в тому, 
що оптимізм повинен бути реалістичним. Основна ідея, що ви-
пливає з іншого дослідження, полягає в тому, що негативні 
установки матерів стосовно постнатального періоду часто не 
виправдовуються. В цьому дослідженні показано, що після на-
родження дитини матері справлялися краще з труднощми, ніж 
вони очікували від себе самих під час пологів [1]. 

Висновки.Таким чином, нами встановлено, що батьківські 
установки жінок, які народили дітей, відрізняються за рівнем 
виразності і за структурою від батьківських установок жінок, 
що не народжували, і характеризуються спеціфікою, що відо-
бражає особливості переживання ними материнства. Їхні уста-
новки є менш зрілими: вони надмірно концентровані на дити-
ні, орієнтовані на подолання опору, придушення волі, творення 
безпеки, побоювання скривдити, намагаються виключити по-
засімейні впливи, придушити агресивність та сексуальність, а 
також надмірно втручаються до світу дитини. 
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АНАЛиЗ СОЦиАЛЬНО-ПСихОЛОГиЧеСКих 
ДеТеРМиНАНТ ПСихОЭМОЦиОНАЛЬНОй СФеРЫ 
жеНЩиН В ПОСЛеРОДОВОМ ПеРиОДе 

Представлены результаты теоретического обзора и эмпирического 
исследования психоэмоционального состояния женщин в послеродо-
вом периоде. Определены особенности психоэмоциональной сферы 
женщин в послеродовом периоде по сравнению с женщинами, кото-
рые не рожали. Сравнительный анализ проведен с помощью однофак-
торного дисперсионного анализа, параметры осознаваемых установок 
выражались с помощью интервальных шкал. Шкалы группировались 
в определенные блоки. Результаты данного анализа для шкал описы-
вают отношение к семейной роли. В статье доказано, что родительские 
установки женщин, родивших детей, отличаются по степени выра-
женности и по структуре от родительских установок женщин, которые 
не рожали, и характеризуются спецификой, отражающий особенности 
переживания ими материнства. 

Ключевые слова: женщины, послеродовой период, психоэмоцио-
нальное состояние, мать и ребенок, психологическое благополучие, 
осознаваемые установки. 
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ANALYSIS OF ThE SOCIO-PSYChOLOGICAL 
DETERMINANT OF ThE PSYChOEMOTIONAL SPhERE 
OF WOMEN IN ThE POSTNATAL PERIOD 

This article is devoted to the study of the peculiarities of the psy-
choemotional sphere of women in the postnatal period and the perceptible 
settings affecting it. The work is due to the need to broaden the under-
standing of the psychology of the postpartum period as a whole.The com-
parative analysis was carried out using a one-factor dispersion analysis, 
since the parameters of the perceived units were expressed using interval 
scales. The scales were grouped into certain blocks. The results of this 
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analysis for scales describe the attitude to the family role. It is proved 
in the article that the paternal settings of women who gave birth to chil-
dren differ in their level of expression and structure from the parents’ 
settings of non-birth-old women, and are characterized by a specificity 
that reflects the peculiarities of the experience of their motherhood. It 
has been established that the parental settings of women who gave birth 
to children differ in their level of expressiveness and structure from 
the parents’ settings of non-birth-old women and are characterized by a 
specificity that reflects the peculiarities of the experience of their moth-
erhood. Their facilities are less mature: they are excessively focused on 
the child, aimed at overcoming resistance, suppressing freedom, creating 
security, fearing offending, trying to eliminate out-of-the-mill impacts, 
suppress aggression and sexuality, and excessively interfere with the 
child’s world. 

Key words: women, postnatal, psychoemotional state, mother and 
child, psychological well-being, conscious attitudes. 
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диференціАція понять «тривогА» 
тА «тривожність» 

У статті здійснено теоретичний аналіз понять «тривога» та 
«тривожність» з метою їх чіткої диференціації. В ході аналізу 
визначено, що поняття «тривога» найчастіше використовуєть-
ся для опису процесу очікування небезпеки або стану занепо-
коєння, який не пов’язаний із певним об’єктом, рідше — для 
опису результату виникнення фрустрації або як механізм та 
компонент стресу. Розкрито суть поняття «тривожність», в ре-
зультаті чого визначено, що переважна більшість авторів ви-
користовують його при описі особистісної якості та властивості 
особистості або стану дискомфорту; незначна кількість — при 
описі емоційного дискомфорту, як почуття страху або як ком-
бінації стану страху з однією або декількома іншими емоціями. 
Отримані висновки дозволять виявити ключові методологічні 
моменти розробки прикладних аспектів проблеми зниження 
тривожності майбутніх практичних психологів. 
Ключові слова: тривога, тривожність, стан, стрес, переживан-
ня, властивість особистості. 

Постановка проблеми. Найважливішою методологічною 
основою наукового дослідження є не тільки формулювання ви-
значення поняття, але і чітка диференціація його від інших 
близьких за значенням дефініцій. У випадку, коли істотні 
відмінності суміжних понять не встановлені, твердження про 
істинність висловлюваних положень стають бездоказовими. 
Для нашого дослідження принципового значення набуває роз-
межування близьких за значенням понять «тривога» та «три-
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вожність». Їх багатогранність та семантична невизначеність у 
психологічних дослідженнях є наслідком використання у різ-
номанітних значеннях. Тому розгляд цих двох понять та їх 
диференціація дозволять привести різні трактовки у певну сис-
тему; виявити ключові методологічні моменти розробки при-
кладних аспектів проблеми зниження тривожності майбутніх 
психологів у процесі професійної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині існує значна 
кількість наукових досліджень, пов’язаних із вивченням про-
блеми тривоги та тривожності. Психологічні аспекти тривоги та 
тривожності розкриті у працях Адлера А. [1], Березіна Ф. [2], 
Воскресенської О. [3], Габдрєєвої Г. [4], Гольєвої Г. [6], Долго-
вої В. [6], Захарова О. [10], Ізарда К. [12; 36], Ільїна Є. [13], 
Кемпінські А. [14], Кордуелла М. [16], Кочубей Б. [17], Крижа-
новської Н. [6], Кричфалушій М. [18], Латюшина Я. [7], Льдоко-
вої Г. [20], Напрімєрова О. [7], Нємова Р. [22], Нуллєра Ю. [23], 
Овчарової Р. [24], Полдінгера В. [38], Прихожан A. [25; 26], 
Рейковського Я. [27], Скворцової М. [29], Спілбергера Ч. [39], 
Тейлора Дж. [40], Фрейда З. [34; 32], Хорнблоу Е. [35], Царь-
кової О. [33], Ясперса К. [37] та інших. 

Ряд дослідників (Гулько Г. [5], Кисловська В. [15], Спіл-
бергер Ч. [30], Лукасік А. [19], Малолєткова А. [21], При-
хожан А. [26], Скворцова М. [29]) розкривають суть поняття 
«тривога» у порівнянні із поняттям «тривожність». 

Гулько Г. характеризує тривогу та тривожність як складні 
та багатогранні поняття, у яких збігаються не лише афективні, 
але й інші компоненти, які грають важливу роль у розумінні 
цих понять [5]. 

В якості критерію розмежування тривоги і тривожності 
Кисловська В. пропонує виокремити адекватність переживан-
ня реальному стану суб’єкта. Тривога визначається нею як пе-
реживання, викликане реальним неблагополуччям суб’єкта в 
будь-якій галузі. Стале, неадекватне об’єктивним обставинам 
переживання тривоги є особистісним утворенням. Особистіс-
ний конструкт, як зазначає дослідниця, про який йде мова, 
отримав назву особистісної тривожності (тобто тривожності як 
риси, властивості особистості) [15]. 
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Відповідно теорії Спілбергера Ч., розрізняють тривогу як 
стан (тимчасове переживання) і тривожність як властивість 
особистості (стійка риса характеру) [30, с. 12–24]. Подібні ви-
сновки роблять й інші науковці. 

У вітчизняній традиції, на думку Лукасік А., як правило 
терміном «тривога» визначається емоційний стан, а терміном 
«тривожність» — особистісна якість (однак нерідко термін 
«тривожність» застосовують і для визначення обох видів три-
вожності) [19]. 

Малолєткова А. робить у власному дослідженні висновок 
про те, що ці поняття знаходяться у єдиному семантичному 
просторі, причому тривожність може бути рисою характеру, а 
може бути обумовлена наявністю травмуючої для особистості 
ситуації, яка не є при цьому властивістю особистості. Результа-
том дії тривожності буде наявність у індивіда тривоги, як емо-
ційного стану, характерного для нього в конкретній ситуації 
або навіть поза нею [21]. 

Прихожан А. зазначає, що тривожність розрізняють як емо-
ційний стан і як стійку властивість, рису особистості. У віт-
чизняній психологічній літературі, як вона підкреслює, цю 
розбіжність зафіксовано у відповідних категоріях: «тривога» і 
«тривожність». Остання категорія, крім того, використовуєть-
ся і для опису явища в цілому [26]. 

Скворцова М. досліджує проблему самоактуалізації та три-
вожності, як фактора міжособистісних відносин студентів гу-
манітарних спеціальностей. Під тривогою Скворцова розуміє 
ірраціональну генералізовану реакцію на невизначену загрозу. 
Тривожністю ж вона називає властивість особистості, яка заго-
стрює цю реакцію та робить людину схильною до переживання 
тривоги у певних ситуаціях [29]. 

Таким чином, при визначенні понять «тривога» та «тривож-
ність» спостерігаємо відсутність єдиного їх трактування, що 
свідчить про те, що психологи розмежовують ці два поняття на 
різних підставах. Точки зору вчених про співвідношення цих 
термінів коливаються від їх ототожнення до чіткої диференці-
ації. Отже, одним із факторів, який обумовлює невирішеність 
проблеми тривожності, є відсутність єдиного концептуального 
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підходу до визначення «тривоги» і «тривожності». Подолання 
багатозначності у використанні цих понять, точне визначення 
досліджуваних явищ дозволить у майбутньому вирішити про-
блему зниження тривожності майбутніх психологів. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є здійснення 
теоретичного аналізу понять «тривога» і «тривожність» задля 
виявлення їх співвідношення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Низка дослід-
ників понять «тривога» та «тривожність» (Гулько Г. [5], Дол-
гова В. [6], Гольєва Г. [6], Крижановська Н. [6], Дубовік Є. [8], 
Зинов’єва Е. [11], Ільїн Є. [13], Лукасік А. [19], Малолєтко-
ва А. [21], Прихожан А. [26], Скворцова М. [29], Турчак О. [31] 
та інші) згодні з тим, що питання тривожності було вперше 
поставлене та підтягалося спеціальному розгляду у роботах 
Фрейда З. У 1926 р. Фрейд З. видав працю «Гальмування, 
симптоми, тривога», в якій вперше виокремив стан тривоги та 
занепокоєння. Вчений охарактеризував цей стан як емоційний, 
такий, який включає в себе відчуття очікування, невизначенос-
ті та безнадійності [32; 34]. 

В англійській мові тривога та тривожність позначаються од-
ним словом — anxiety, тому для визначення суті поняття треба 
звертати увагу на контекст, в якому воно вживається. В укра-
їнській мові слова «тривога» та «тривожність» мають різне зна-
чення [3]. Розкриємо послідовно зміст цих понять. 

Проблема тривоги розглядається у низці досліджень: Бе-
резіна Ф. [2], Воскресенської О. [3], Гольєвої Г. [6], Долго-
вої В. [6], Захарова О. [10], Ільїна Є. [13], Кемпінські А. [14], 
Кочубей Б. [17], Крижановської Н. [6], Нуллєра Ю. [23], 
Овчарової Р. [24], Полдінгера В. [38], Рейковського Я. [27], 
Скворцової М. [29], Спілбергера Ч. [39], Тейлора Дж. [40], 
Фрейда З. [32; 34], Хорнблоу Е. [35], Ясперса К. [37]. Розгля-
немо визначення поняття «тривога» цих науковців у хроноло-
гічному порядку. 

З точки зору Тейлора Дж. (1953) тривога — це потяг або ста-
більна, стійка індивідуальна властивість, яка справляє стиму-
люючу дію на суб’єкта та включає когнітивний та соматичний 
компонент [40]. 
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Згідно з Ясперсом К. (1963), тривогою є емоційний стан, 
який не пов’язаний з будь-яким об’єктом («вільно плаваюча 
тривога»), тоді як страх неодмінно співвідноситься з певним 
стимулом, об’єктом, який містить конкретну загрозу людині, 
її життю, благополуччю, здоров’ю. К. Ясперс відносив тривогу 
до так званого «безпредметного почуття», яке може стати зна-
чущим для людини тільки в тому випадку, якщо знайде собі 
об’єкт. На відміну від страху (Furcht), що має «певну спрямо-
ваність», тривога (Angst) «ні до чого не прив’язана» [37]. 

Спілбергер Ч. (1970) центральним елементом тривоги вва-
жає відчуття загрози, тому, що стан тривоги виникає, коли 
людина сприймає певний подразник або ситуацію як таку, 
що містить в собі актуально чи потенційно елементи небезпе-
ки, загрози, шкоди [39]. Гулько Г. зазначає, що у більшості 
випадків, при формулюванні суті поняття «тривога» авто-
ри спираються на визначення Спілбергера, який використо-
вував це слово для опису неприємного за своїм емоційним 
забарвленням стану, що характеризується суб’єктивним від-
чуттям занепокоєння, похмурих передчуттів, а на фізіологіч-
ному рівні пов’язаний із активізацією автономної нервової 
системи [5]. 

Полдінгер В. (1970) пропонує розглядати тривогу як відчут-
тя невизначеної загрози, характер і час виникнення якої не 
піддаються передбаченню; почуття дифузійного побоювання і 
тривожного очікування [38]. 

Кемпінські А. (1975) розглядає тривогу як невизначене за-
непокоєння [14]. 

Хорнблоу Е. (1976) так характеризує тривогу: «суб’єктивне 
побоювання, яке наближається», зазвичай негативно забарвле-
не та спрямоване в майбутнє, на противагу таким емоціям, як 
співчуття і почуття провини [35]. 

Рейковський Я. (1979) зауважує, що тривога — це негатив-
ний емоційний стан [27]. 

Захаров О. (1986) визначає тривогу як відчуття небезпеки, 
стан занепокоєння. Частіше вона проявляється в очікуванні 
будь-якої події, яку у більшості випадків важко прогнозувати 
та яка може мати неприємні наслідки. Таким чином, тривога 
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появляється як відгук на ситуацію невизначеності у результаті 
очікування неприємності [10]. 

У працях Березіна Ф. (1988) тривога розглядається як ре-
зультат виникнення або очікування фрустрації та найбільш ін-
тимний (і обов’язковий) механізм психічного стресу [2]. 

Кочубей Б. (1988) під тривогою розуміє відчуття неконкрет-
ної, невизначеної загрози, неясне відчуття загрози [17]. 

Ільїн Є. (2001) визначає тривогу як емоційний стан гостро-
го внутрішнього болісного незмістовного занепокоєння, який 
пов’язаний у свідомості індивіда із прогнозуванням невдачі, 
небезпеки або ж передчуттям чогось вагомого, значущого для 
людини у стані невизначеності [13, с. 142]. 

Як зазначає Овчарова Р. (2003), тривога це емоційно зосере-
джене відчуття майбутньої загрози [24]. 

Скворцова М. (2005) під тривогою розуміє ірраціональну ґе-
нералізовану реакцію на невизначену загрозу [29]. 

Відповідно до думки Нуллєра Ю. (2008), тривога є психо-
логічним компонентом стресу. Тому термін «тривога» часто 
застосовується для визначення всього комплексу біохімічних, 
ендокринних, нейровегетативних та психічних процесів [23, 
с. 48]. 

Воскресенська О. (2015) розглядає тривогу як емоційний 
стан, який характеризується суб’єктивним відчуттям напруги, 
занепокоєння, переживанням очікування і невизначеності; по-
чуття безпорадності. На її думку, тривога виникає в ситуаці-
ях очікування небезпеки (коли її ще немає, може бути або не 
бути), причому поки не уявляючи, яким чином з нею впорати-
ся. Згідно з Воскресенською О., тривога є комбінацією таких 
емоцій як страх, сум, сором, провина. Переживання тривоги 
властиво будь-якій людині в адекватних ситуаціях [3]. 

Тривога, як вважають Долгова В., Гольєва Г., Крижанов-
ська Н. (2015), це переживання емоційного дискомфорту, пов’я-
зане з очікуванням неблагополуччя, передчуття небезпеки [6]. 

Аналіз наведених визначень понять «тривога» вказує на 
наявність такої загальної точки зору: найчастіше цей термін 
використовується дослідниками для опису процесу очікування 
небезпеки (Воскресенська О., Гольєва Г., Долгова В., Кемпін-
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скі А., Кочубей Б., Крижановська Н., Овчарова Р., Полдін-
гер В., Спілбілгер Ч., Хорнблоу Е.) або стану занепокоєння (За-
харов О., Ільїн Є., Рейковський Я., Спілбергер Ч., Ясперс К.), 
який не пов’язаний з певним об’єктом (Воскресенскька О., 
Захаров О., Ільїн Є., Кемпінскі А., Кочубей Б., Полдінгер В., 
Скворцова М., Хорнблоу Е., Ясперс К.), рідше — для опису 
результату виникнення фрустрації (Березін Ф.) або як меха-
нізм (Березін Ф.) та компонент (Овчарова Р.) стресу. 

За логікою перейдемо до розгляду наступного поняття — 
«тривожність». Поняття «тривожність» таке ж об’ємне за зна-
ченням, як і «тривога». Тривожність є предметом досліджень 
як вітчизняних, так і зарубіжних вчених: Адлера А. [1], Габ-
дрєєвої Г. [4], Гольєвої Г. [6], Долгової В. [6; 7], Захарова О. [9], 
Ізарда К. [12; 36], Кордуелла М. [16], Крижановської Н. [6], 
Кричфалушій М. [18], Латюшина Я. [7], Льдокової Г. [20], На-
прімєрова О. [7], Нємова Р. [22], Прихожан A. [25; 26], Сквор-
цової М. [29], Царькової О. [33]. У психолого-педагогічних 
дослідженнях цих авторів поняття «тривожність» має багато-
чисельні трактовки. Розглянемо кожну в хронологічному по-
рядку, як і у попередньому випадку. 

Адлер А. (1931) розглядає тривожність як рису характеру, 
яка сформована у людини від раннього дитинства. Він вказує 
на те, що тривожність «значною мірою псує їй життя, не до-
зволяє контактувати з іншими людьми і розбиває її надію про-
жити власне життя в повній мирі й подарувати світові плоди 
своєї праці. Страх може торкнутися будь-якої сфери людської 
діяльності. Ми можемо боятися світу поза нами або власного 
внутрішнього світу» [1, с. 18]. 

На думку Ізарда К. (1977), тривожність є не незалежним 
феноменом, а певним феноменом, який об’єднує страх з однією 
або декількома іншими емоціями. Наприклад, гнівом, прови-
ною, соромом, цікавістю [12; 36]. 

Габдрєєва Г. (1990) визначає тривожність як особистісну 
властивість, яка є значущім ризик-фактором, що призводить 
до нервово-психічних захворювань у студентів. Крім того, у 
своєму дослідженні «Формування здатності до саморегуляції 
психічним станом у студентів з високим рівнем тривожності» 
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автор показує, що висока тривожність зменшує інтелектуальну 
діяльність у психічно напружених ситуаціях, особливо під час 
екзаменів; знижує рівень розумової працездатності; викликає 
невпевненість у власних силах; є однією із причин низького со-
ціального статусу особистості [4]. 

Значний внесок у розробку проблеми тривожності в пси-
хології зроблений Прихожан A. (1996). На її думку тривож-
ність — це стійке особистісне утворення, яке виявляється в 
схильності переживати суб’єктивно нейтральні ситуації, які 
містять загрозу самооцінці, уявленню про себе, особистісним 
інтересам і цінностям. Часто тривожність розглядається як не-
гативно забарвлена, самостійна емоція, спрямована в майбут-
нє (на противагу таким емоціям, як провина, співчуття). До-
слідниця пише, що в суб’єктивному переживанні тривожність 
представлена як напруга, стурбованість, нервозність, почуття 
невизначеності, знесилення, неможливість прийняти рішення, 
незахищеність, самотність, страх перед майбутньою невдачею 
тощо [25]. Прихожан А. вказує, що тривожність — це почуття 
емоційного дискомфорту, пов’язане з очікуванням неблагопо-
луччя, передчуттям небезпеки [26, с. 39]. 

Нємов Р. (1997) трактує тривожність як властивість людини 
приходити у стан підвищеного занепокоєння, відчувати страх 
та тривогу у специфічних соціальних ситуаціях [22]. 

Кордуелл М. (1999) пропонує таке визначення: «тривож-
ність — почуття страху та негативні передчуття, які супрово-
джуються підсиленою та довготривалою фізіологічною активі-
зацією». Автор зазначає, що прояви тривожності можуть бути 
присутніми у багатьох психологічних розладах (фобії, посттрав-
матичні стреси, одержимо-нав’язливі розлади) та, у зв’язку із 
цим твердженням, вводить такі поняття як тривожні розлади, 
тривожні реакції, об’єктивна тривожність. Остання розумієть-
ся як стан тривожності, який виникає, коли ми вважаємо, що 
підлягаємо реальній загрозі, що спонукає до швидких дій для 
спасіння життя [16]. 

Захаров О. (2000) визначає тривожність як емоційний дис-
комфорт, пов’язаний з очікуванням неблагополуччя, передчут-
тям майбутньої загрози [9]. 
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Долгова В., Напрімєров О., Латюшин Я. (2002) вважають, 
що тривожність — це стійка особистісна психологічна особли-
вість, яка обумовлена слабкістю нервових процесів та проявля-
ється в емоційному дискомфорті, що пов’язаний з очікуванням 
неблагополуччя, загрозливої небезпеки та переживанням зане-
покоєння [7]. 

Скворцова М. (2004) називає тривожністю особистісну влас-
тивість, яка загострює ірраціональну ґенералізовану реакцію 
на невизначену загрозу та робить людину схильною до пере-
живання тривоги у тих випадках, коли більшість людей її не 
відчувають [29]. 

Льдокова Г. (2006) розглядає тривожність як багатозначний 
психологічний термін, яким описують як відповідний стан ін-
дивіда у певний момент часу, так і стійку властивість особис-
тості будь-якої людини. Автор розуміє тривожність як схиль-
ність людини до переживання тривоги, що має низький поріг 
виникнення реакції тривоги та є одним із основних параметрів 
індивідуальних відмінностей [20]. 

Здійснивши аналіз психолого-педагогічної літератури з 
проблеми тривожності, Долгова В., Гольєва Г., Крижанов-
ська Н. (2015) прийшли до висновку про те, що тривож-
ність — це стан, який характеризується схильністю індивіда, 
у більшості ситуацій, відчувати переживання, побоювання та 
неспокій [6]. 

Царькова О. (2015) зазначає, що тривожність — негативний 
емоційний стан, який у ситуаціях загрози виявляється в очіку-
ванні негативного розвитку подій [33, с. 479–491]. 

Кричфалушій М. (2015) визначає тривожність як емоційний 
стан людини, який виникає за умов можливих несподіванок 
як при відстроченні, затримці приємних ситуацій, так і при 
очікуванні неприємностей [18, с. 19–23]. 

Узагальнюючи роботи дослідників, які використовують в 
своєму понятійному апараті термін «тривожність», ми при-
йшли до таких висновків: переважна більшість авторів вико-
ристовують його при описі особистісної якості та властивості 
особистості (Адлер А., Габдрєєва Г., Льдокова Г., Нємов Р., 
Прихожан A., Скворцова М.) або стану дискомфорту (Гольє-
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ва Г., Долгова В., Захаров А., Крижановська Н., Кричфалу-
шій М., Льдокова Г., Царькова О.); незначна кількість — як 
почуття страху (Кордуелл М.) або як комбінацію стану страху з 
однією або декількома іншими емоціями (Ізард К.). 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Згідно з проведеним оглядом 
концептуальних позицій вчених щодо розуміння понять «три-
воги» та «тривожності» можна зробити такі узагальнення: 

− в психології немає одностайної думки про співвідношення 
тривоги та тривожності; 

− при тлумаченні поняття «тривога» більшість дослідників 
використовують його для опису процесу очікування небезпеки 
або стану, який характеризується суб’єктивним відчуттям за-
непокоєння, «тривожність» же уживають для опису особистіс-
ної якості та властивості особистості або стану дискомфорту; 

− ряд авторів в процесі опису понять «тривога» та «тривож-
ність» погоджуються із думкою, що це емоційний стан, стійка 
властивість, риса особистості або темпераменту. 

Диференціація понять дозволяє нам виявити ключові ме-
тодологічні моменти розробки прикладних аспектів проблеми 
зниження тривожності майбутніх практичних психологів у 
процесі професійної діяльності. 

Список використаних джерел 

1. Адлер А. Понять природу человека / Альфред Адлер ; [пер. Е. А. Цыпина]. — 
Санкт-Петербург : Гуманитар. агентство «Акад. проект», 2000. — 253 с. — 
Первое изд. : Adler A. Menschenkenntnis / Alfred Adler. — Leipzig, 1931. 

2. Березин Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / 
Ф. Б. Березин. — Л. : Наука, 1988. — 270 с. 

3. Воскресенская Е. В. Психология страха и тревоги в спортивной деятель-
ности (теория и практика) : методические рекомендации / Е. В. Воскресен-
ская, Е. В. Мельник, Н. В. Кухтова ; М-во образования РБ, Учреждение 
образования «Витебский государственный университет имени П. М. Ма-
шерова», Ин-т повышения квалификации и переподготовки кадров ВГУ 
имени П. М. Машерова. — Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2015. — 
53 с. 

4. Габдреева Г. Ш. Формирование способности к самоуправлению психичес-
ким состоянием у студентов с высоким уровнем тревожности : дис. … канд. 
психол. наук : 19.00.07 / Г. Ш. Габдреева — М., 1990. — 224 с. 



42

ISSN 2707–0409. Ïñèõîëîã³ÿ та ñîц³аëьна рîбîта. 2019. Ò. 24. Âèï. 1 (49)

5. Гулько Г. О. Психологічні чинники актуалізації особистісних властивос-
тей тривожного спектру в ситуації досягнення : дис. ... канд. псих. наук : 
19.00.01 / Г. О. Гулько — Київ, 2017. — 249 с. 

6. Долгова В. И. Инновационные психолого-педагогические технологии в 
дошкольном образовании : монография / В. И. Долгова, Г. Ю. Гольева, 
Н. В. Крыжановская. — М. : Перо, 2015. — 172 с. 

7. Долгова В. И. Формирование эмоциональной устойчивости личности / 
В. И. Долгова, А. А. Напримеров, Я. В. Латюшин. — Санкт-Петербург: 
РГПУ им. А. И. Герцена, 2002. — 167 с. 

8. Дубовик Е. Ю. Родительское отношение к часто болеющему ребенку до-
школьного возраста как фактор формирования тревожности : дис. ... канд. 
псих. наук : 19.00.13 / Е. Ю. Дубовик. — Казань, 2006. — 167 с. 

9. Захаров А. И. Происхождение детских неврозов и психотерапия / А. И. За-
харов. — М. : Апрель-пресс, 2000. — 448 с. 

10. Захаров А. И. Как преодолеть страхи у детей / А. И. Захаров. — Москва : 
Педагогика, 1986. — 112 с. 

11. Зиновьева Э. В. Школьная тревожность и ее связь с когнитивными и 
личностными особенностями младших школьников : дис. ... канд. псих. 
наук : 19.00.01 / Э. В. Зиновьева — Москва, 2005. — 260 с. 

12. Изард К. Е. Эмоции человека : [пер. с англ.] / Кэррол Е. Изард; под ред. 
Л. Я. Гозмана, М. С. Егоровой. — М. : Изд-во МГУ, 1980. — 439 с. 

13. Ильин Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин. — СПб : Питер, 2001. — 
752 с. 

14. Кемпински А. Психопатология неврозов / А. Кемпински ; пер. с 
пол. Е. Квятковска ; ред. З. Михалик. — Варшава : Польское гос. мед. изд-
во, 1975. — 400 с. 

15. Кисловская В. Р. Зависимость между социальным статусом и симптомом 
тревожности ожиданий в социальном общении : автореф. дис. ... канд. пси-
хол. наук : 19.00.05 / В. Р. Кисловская. — М., 1972. — 26 с. 

16. Кордуэлл М. Психология А–Я : словарь-справочник / Майк Кордуэлл. — 
М. : ФАИР-ПРЕСС, 1999. — 448 с. — Первое изд. : Cardwell M. The complete 
A–Z: psychology handbook / Mike Cardwell. — London, 1999 

17. Кочубей Б. И. Эмоциональная устойчивость школьника / Б. И. Кочубей, 
Е. В. Новикова. — Москва : Знание, 1988. — 80 с. 

18. Кричфалушій М. Самооцінка стану тривожності в студентів третього кур-
су заочної форми навчання в реальних умовах навчальної діяльності / 
М. Кричфалушій, Л. Гнітецький, О. Швай, В. Тарасюк // Фізичне вихован-
ня, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во 
освіти і науки України, Східноєвроп. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол. : 
А. В. Цьось та ін.]. — Луцьк, 2015. — № 4 (32). — C. 19–23. 

19. Лукасик А. В. Взаимосвязь самостоятельности познавательной деятельнос-
ти и тревожности личности : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07 / А. В. Лу-
касик. — Москва, 2000. — 156 с. 

20. Льдокова Г. М. Негативные психические состояния студентов в ситуациях 
с неопределенным исходом : монография / Г. М. Льдокова. — Елабуга : 
Алмедиа, 2006. — 160 с. 



43

ISSN 2707–0409. Ïñèõîëîã³ÿ та ñîц³аëьна рîбîта. 2019. Ò. 24. Âèï. 1 (49)

21. Малолеткова А. В. Снижение ситуативной тревожности как показатель эф-
фективности психологической подготовки студентов педагогического вуза : 
дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07 / А. В. Малолеткова. — Казань, 2003. — 
196 с. 

22. Немов Р. С. Психология : учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений : 
в 3 кн. Кн. 1: Общие основы психологии. — 3-е изд. — М. : Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 1997. — 688 с. 

23. Нуллер Ю. Л. Структура психических расстройств / Ю. Л. Нуллер. — К. : 
Сфера, 2008. — 128 с. 

24. Овчарова Р. В. Практическая психология образования : учеб. пособие для 
студ. психол. фак. университетов / Р. В. Овчарова. — М. : Издательский 
центр «Академия», 2003. — 448 с. 

25. Прихожан A. M. Психологическая природа и возрастная динамика тре-
вожности : (Личностный аспект) : дисс. ... д-ра психол. наук : 19.00.13 / 
A. M. Прихожан. — М., 1996. — 307 с. 

26. Прихожан А. М. Тревожность у детей и подростков : психологическая приро-
да и возрастная динамика / А. М. Прихожан. — М. : МОДЭК, 2000. — 304 с. 

27. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций / Я. Рейковский. — 
М. : Прогресс, 1979. — 129 с. 

28. Сидоров К. Р. Тревожность как психологический феномен / К. Р. Сидо-
ров // Вестник Удмуртского университета. Серия Философия. Психология. 
Педагогика. — 2013. — № 3. — С. 42–52. 

29. Скворцова М. В. Самоактуализация и тревожность как факторы межлич-
ностных отношений студентов гуманитарных специальностей : дис. ... 
канд. псих. наук : 19.00.05 / М. В. Скворцова. — Самара, 2004. — 215 с. 

30. Спилбергер Ч. Д. Концептуальные и методологические проблемы исследо-
вания тревоги / Ч. Д. Спилбергер // Стресс и тревога в спорте. — М., 
1983. — С. 12–24. 

31. Турчак О. М. Психологічні особливості вербальних проявів тривожності 
студентів у ситуаціях емоційної напруги : дис. ... канд. психол. наук : 
19.00.07 / О. М. Турчак ; Нац. ун-т «Остроз. акад.». — Острог, 2015. — 
194 с. 

32. Фрейд З. Торможение, симптом и тревога // Психоаналитическая хрестома-
тия. Классические труды / научный редактор и автор вступления М. В. Ро-
машкевич. — М. : Геррус, 2005. — С. 15–79. 

33. Царькова О. В. Теоретичні аспекти прояву психологічного феномену три-
вожності / О. В. Царькова, С. В. Радченко // Актуальні проблеми психоло-
гії. — 2015. — Т. 7, вип. 38. — С. 479–491. 

34. Freud S. Inhibitions, Symptoms and Anxiety / S. Freud // The Standard 
Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume 
XX (1925–1926): An Autobiographical Study, Inhibitions, Symptoms and 
Anxiety. The Question of Lay Analysis and Other Works. — London, 1959. — 
P. 75–176. 

35. Hornblow A. R. The visual analogue for anxiety : a validation study / 
A. R. Hornblow, M. A. Kidson // Australian and New Zealand Journal of 
Psychiatry. — Australia, 1976. — № 10. — P. 339–341. 



44

ISSN 2707–0409. Ïñèõîëîã³ÿ та ñîц³аëьна рîбîта. 2019. Ò. 24. Âèï. 1 (49)

36. Izard C. E. Human Emotions (Emotions, Personality, and Psychotherapy se-
ries) / C. E. Izard. — New York : Springer Science, 1977. — 496 p. 

37. Jaspers K. General psychopathology / K. Jaspers. — Chicago : University of 
Chicago Press, 1963. — 922 p. 

38. Poldinger W. Aspects of anxiety / W. Poldinger // Anxiety and tension. — 
New therapeutic aspects. — Basel, 1970. — P. 7–21. 

39. Spielberger C. D. Маnual for the state–trait–anxiety inventory / C. D. Spiel-
berger, R. L. Gorsuch, R. E. Lushene. — Palo Alto, California: Consulting 
Psychologists Press, 1970. — 10 p. 

40. Taylor J. A. Apersonality scale of manifest anxiety / J. A. Taylor // The Jour-
nal of Abnormal and Social Psychology. — 1953. — № 48 (2). — P. 285–290. 

REFERENCES 

1. Adler, A. (2000). Ponjat’ prirodu cheloveka [Understand human nature]. 
Sankt-Peterburg [in Russian]. 

2. Berezіn F. B. (1988). Psihicheskaja i psihofiziologicheskaja adaptacіja che-
loveka [Mental and psychophysiological human adaptation]. Leningrad [in 
Russian]. 

3. Voskresenskaja E. V., Mel’nik E. V. & Kuhtova N. V. (2015). Psihologija stra-
ha i trevogi v sportivnoj dejatel’nosti (teorija i praktika) [Psychology of fear 
and anxiety in sports activities (theory and practice)]. Vitebsk [in Russian]. 

4. Gabdreeva G. Sh. (1990). Formirovanie sposobnosti k samoupravleniju psi-
hicheskim sostojaniem u studentov s vysokim urovnem trevozhnosti [Forma-
tion of the ability to self-management of the mental state of students with a 
high level of anxiety]. Candidate’s thesis. Moskva [in Russian]. 

5. Gul’ko G. O. (2017). Psihologіchnі chinniki aktualіzacії osobistіsnih vlastivo-
stej trivozhnogo spektru v situacії dosjagnennja [Psychological events relevant 
to the particular power of the trivozhny spectrum in a situation]. Candidate’s 
thesis. Kiїv [in Ukrainian]. 

6. Dolgova V. I., Gol’eva G. Ju. & Kryzhanovskaja N. V. (2015). Innovacionnye 
psihologo-pedagogicheskie tehnologii v doshkol’nom obrazovanii : monografi-
ja [Innovative psychological and pedagogical technologies in preschool educa-
tion]. Moskva [in Russian]. 

7. Dolgova V. I., Naprimerov A. A. & Latjushin Ja. V. (2002). Formirovanie 
jemocional’noj ustojchivosti lichnosti [Formation of emotional stability of per-
sonality]. Sankt-Peterburg [in Russian]. 

8. Dubovik E. Ju. (2006). Roditel’skoe otnoshenie k chasto bolejushhemu rebenku 
doshkol’nogo vozrasta kak faktor formirovanija trevozhnosti [Parental atti-
tude towards a frequently ill preschool child as a factor in the formation of 
anxiety]. Candidate’s thesis. Kazan’ [in Russian]. 

9. Zaharov A. I. (2000). Proishozhdenie detskih nevrozov i psihoterapija [The 
origin of childhood neuroses and psychotherapy]. Moskva [in Russian]. 

10. Zaharov A. I. (1986). Kak preodolet’ strahi u detej [How to overcome fears in 
children]. Moskva [in Russian]. 



45

ISSN 2707–0409. Ïñèõîëîã³ÿ та ñîц³аëьна рîбîта. 2019. Ò. 24. Âèï. 1 (49)

11. Zinov’eva Je. V. (2005). Shkol’naja trevozhnost’ i ee svjaz’ s kognitivnymi i 
lichnostnymi osobennostjami mladshih shkol’nikov [School anxiety and its re-
lationship with the cognitive and personal characteristics of younger students]. 
Candidate’s thesis. Moskva [in Russian]. 

12. Izard K. E. (1980). Jemocii cheloveka [Human emotions]. Moskva [in Rus-
sian]. 

13. Il’in E. P. (2001). Jemocii i chuvstva [Emotions and feelings]. Sankt-Peter-
burg [in Russian]. 

14. Kempinski A. (1975). Psihopatologija nevrozov [Psychopathology of neurosis]. 
Varshava [in Russian]. 

15. Kislovskaja V. R. (1972). Zavisimost’ mezhdu social’nym statusom i simpto-
mom trevozhnosti ozhidanij v social’nom obshhenii [The relationship between 
social status and a symptom of anxiety expectations in social communication]. 
Extended abstract of candidate’s thesis. Moskva [in Russian]. 

16. Kordujell M. (1999). Psihologija A-Ja : slovar’-spravochnik [Psychology AZ : 
dictionary reference]. Moskva [in Russian]. 

17. Kochubej B. I. & Novikova E. V. (1988). Jemocional’naja ustojchivost’ 
shkol’nika [Emotional stability of the student]. Moskva [in Russian]. 

18. Krichfalushіj M., Gnіtec’kij L., Shvaj O. & Tarasjuk V. (2015) Samoocіnka 
stanu trivozhnostі v studentіv tret’ogo kursu zaochnoї formi navchannja v 
real’nih umovah navchal’noї dіjal’nostі [Self-centeredness will be trivozhnostі 
in students of the third year in absentia ї forming the foundation in real minds 
of the beginning of evening]. Fіzichne vihovannja, sport і kul’tura zdorov’ja u 
suchasnomu suspіl’stvі. — Physical training, sport and culture are healthy for 
the young people, 4 (32), 19–23 [in Russian]. 

19. Lukasik A. V. (2000). Vzaimosvjaz’ samostojatel’nosti poznavatel’noj 
dejatel’nosti i trevozhnosti lichnosti [The relationship of the independence 
of cognitive activity and anxiety personality]. Candidate’s thesis. Moskva [in 
Russian]. 

20. L’dokova G. M. (2006). Negativnye psihicheskie sostojanija studentov v situ-
acijah s neopredelennym ishodom [Negative mental states of students in situ-
ations with uncertain outcome]. Elabuga [in Russian]. 

21. Maloletkova A. V. (2003). Snizhenie situativnoj trevozhnosti kak pokaza-
tel’ jeffektivnosti psihologicheskoj podgotovki studentov pedagogicheskogo 
vuza [Reduction of situational anxiety as an indicator of the effectiveness of 
psychological training of students of a pedagogical university]. Candidate’s 
thesis. Kazan’ [in Russian]. 

22. Nemov R. S. (1997). Psihologija [Psychology]. Moskva [in Russian]. 
23. Nuller Ju. L. (2008). Struktura psihicheskih rasstrojstv [Structure of mental 

disorders]. Kiїv [in Russian]. 
24. Ovcharova R. V. (2003). Prakticheskaja psihologija obrazovanija [Practical 

psychology of education]. Moskva [in Russian]. 
25. Prihozhan A. M. (1996). Psihologicheskaja priroda i vozrastnaja dinamika 

trevozhnosti : (Lichnostnyj aspekt) [Psychological nature and age dynamics 
of anxiety: (Personality aspect)]. Doctoral dissertation. Moskva [in Rus-
sian]. 



46

ISSN 2707–0409. Ïñèõîëîã³ÿ та ñîц³аëьна рîбîта. 2019. Ò. 24. Âèï. 1 (49)

26. Prihozhan A. M. (2000). Trevozhnost’ u detej i podrostkov : psihologicheskaja 
priroda i vozrastnaja dinamika [Anxiety in children and adolescents: the psy-
chological nature and age dynamics]. Moskva [in Russian]. 

27. Rejkovskij Ja. (1979). Jeksperimental’naja psihologija jemocij [Experimental 
psychology of emotions]. Moskva [in Russian]. 

28. Sidorov K. R. (2013). Trevozhnost’ kak psihologicheskij fenomen [Anxiety as 
a psychological phenomenon]. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Serija filoso-
fija. Psihologija. Pedagogika. — Bulletin of Udmurt University. A series of 
philosophy. Psychology. Pedagogy. Bulletin of Udmurt University. A series of 
philosophy. Psychology. Pedagogy, 3, 42–52 [in Russian]. 

29. Skvorcova M. V. (2004). Samoaktualizacija i trevozhnost’ kak faktory mezhli-
chnostnyh otnoshenij studentov gumanitarnyh special’nostej [Self-actualiza-
tion and anxiety as factors of interpersonal relations of humanitarian stu-
dents]. Candidate’s thesis. Samara [in Russian]. 

30. Spilberger Ch. D. (1983). Konceptual’nye i metodologicheskie problemy issledo-
vanija trevogi [Conceptual and methodological problems of anxiety research]. 
Stress i trevoga v sporte. — Stress and anxiety in sports, 12–24 [in Russian]. 

31. Turchak O. M. (2015). Psihologіchnі osoblivostі verbal’nih projavіv trivozhnostі 
studentіv u situacіjah emocіjnoї naprugi [Psychological peculiarities of verbal 
manifestations of trivozhnost students in situa- tion of emotive relations]. Can-
didate’s thesis. Ostrog [in Ukrainian]. 

32. Frejd Z. (2005). Tormozhenie, simptom i trevoga [Inhibition, symptom and 
anxiety]. Psihoanaliticheskaja hrestomatija. Klassicheskie trudy. — Psycho-
analytic anthology. Classic works, 15–79 [in Russian]. 

33. Car’kova O. V. & Radchenko S. V. (2015). Teoretichnі aspekti projavu 
psihologіchnogo fenomenu trivozhnostі [Theoretical aspects of the mani-
festation of the psychological phenomenon of anxiety]. Aktual’nі problemi 
psihologії. — Actual problems of psychology, Vol. 7, 38, 479–491 [in Rus-
sian]. 

34. Freud S. (1959). Inhibitions, Symptoms and Anxiety [Inhibitions, Symptoms 
and Anxiety]. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of 
Sigmund Freud, Volume XX (1925–1926): An Autobiographical Study, In-
hibitions, Symptoms and Anxiety. The Question of Lay Analysis and Other 
Works. — The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sig-
mund Freud, Volume XX (1925–1926): An Autobiographical Study, Inhibi-
tions, Symptoms and Anxiety. The Question of Lay Analysis and Other Works, 
75–176. London [in English]. 

35. Hornblow A. R. & Kidson M. A. (1976). The visual analogue for anxiety : a 
validation study [The visual analogue for anxiety : a validation study]. Aus-
tralian and New Zealand Journal of Psychiatry. — Australian and New Zea-
land Journal of Psychiatry, 10, 339–341. Australia [in English]. 

36. Izard C. E. (1977). Human Emotions (Emotions, Personality, and Psychother-
apy series) [Human Emotions (Emotions, Personality, and Psychotherapy se-
ries)]. New York [in English]. 

37. Jaspers K. (1963). General psychopathology [General psychopathology]. Chi-
cago [in English]. 



47

ISSN 2707–0409. Ïñèõîëîã³ÿ та ñîц³аëьна рîбîта. 2019. Ò. 24. Âèï. 1 (49)

38. Poldinger W. (1970). Aspects of anxiety [Aspects of anxiety]. Anxiety and 
tension. — Anxiety and tension, 7–21 [in English]. 

39. Spielberger C. D., Gorsuch R. L. & Lushene R. E. (1970). Маnual for the 
state–trait–anxiety inventory [Маnual for the state–trait–anxiety inventory]. 
Palo Alto, California [in English]. 

40. Taylor J. A. (1953). Apersonality scale of manifest anxiety [Apersonality scale 
of manifest anxiety]. The Journal of Abnormal and Social Psychology. — J. of 
Abnormal and Social Psychology, 285–290 [in English]. 

Галиева О. М. 
аспирант кафедры практической психологии 
Классического приватного университета 

ДиФФеРеНЦиАЦия ПОНяТий «ТРеВОГА» 
и «ТРеВОжНОСТЬ» 

В статье осуществлен теоретический анализ понятий «тревога» и 
«тревожность» с целью их четкой дифференциации. В ходе анали-
за установлено, что понятие «тревога» чаще всего используется для 
описания процесса ожидания опасности или состояния беспокойства, 
которое не связанно с определенным объектом, реже — для описа-
ния результата возникновения фрустрации или как механизм и ком-
понент стресса. Раскрыта суть понятия «тревожность», в результате 
чего установлено, что подавляющее большинство авторов используют 
его при описании личностного качества и свойства личности, состоя-
ния дискомфорта; незначительное количество — при описании эмо-
ционального дискомфорта, как чувство страха или как комбинация 
состояния страха с одной или несколькими другими эмоциями. Полу-
ченные выводы позволят выявить ключевые методологические основы 
разработки прикладных аспектов проблемы снижения тревожности 
будущих практических психологов. 

Ключевые слова: тревога, тревожность, состояние, стресс, пережи-
вания, свойство личности. 
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CONCEPTuAL DIFFERENTIATION OF «WORRY» 
AND «ANxIETY» 

Theoretical analysis of the terms «worry» and «anxiety» was car-
ried out in the article in order to clearly differentiate them. It is noted 
that in English, worry and anxiety are indicated in one word — anxi-
ety, therefore, to determine the essence of terms should pay attention 
to the context in which it is used. In the Ukrainian words «worry» and 
«anxiety» have different meanings. The lack of a single interpretation of 
the terms «worry» and «anxiety» predetermines the fact that psycholo-
gists differentiate these two concepts on different grounds. During the 
analysis it was determined that the term «worry» is most often used to 
describe the process of waiting for a hazard or anxiety state that is not 
connected with a particular object, less often — to describe the result 
of frustration or as a mechanism and component of stress. The essence 
of the term «anxiety» was revealed, as a result it was determined that 
the vast majority of authors use it when describing the personality trait 
and personality factor or discomfort; few of authors — when describing 
emotional discomfort as a feeling of fear or as a combination of fear with 
one or more other emotions. In the process of theoretical analysis of two 
terms, the following generalizations were made: in psychology there is 
no general consensus about the correlation of worry and anxiety; when 
interpreting the term «worry», most researchers use it to describe the 
process of waiting for a hazard or condition that is characterized by a 
subjective sense of worry, and «anxiety» is also used to describe the per-
sonality trait and personality factor or discomfort; a number of authors 
in describing the terms «worry» and «anxiety» contend that it is an 
emotional state, persistent property, personality trait or character. The 
obtained conclusions will make possible to reveal the main methodologi-
cal points of applied aspects development of the problem of reducing the 
anxiety of future practical psychologists. 

Key words: worry, anxiety, state, stress, emotional experience, per-
sonality factor. 
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сАмооцінкА студенток педАгогічних 
спеціАльностей польського тА укрАїнського 
вуЗів: порівняльний АнАліЗ 

У статті представлені результати дослідження відмінностей 
самооцінки студенток педагогічних спеціальностей польського 
та українського вузів. 
Стаття містить дві частини — теоретичну та емпіричну. У те-
оретичній частині висвітлено проблему самооцінки та її зна-
чення для психічного здоров’я особистості. Розкрито джерела, 
функції та наслідки самооцінки. Встановлено, що висока само-
оцінка впливає на низку позитивних психологічних наслідків, 
котрі проявляються у різних сферах життя особистості, зокре-
ма у професійній та приватній/інтимній. Доведено, що висока 
самооцінка мотивує особистість до діяльності, сприяє реаліза-
ції цілей та впливає на якість виконуваних завдань. Низька 
самооцінка натомість має низку негативних наслідків, котрі 
відображаються в емоційній сфері, психосоматичних розладах 
та впливає на низьку активність особистості, а також низьку 
якість виконуваних завдань. 
В емпіричній частині представлено аналіз результатів дослі-
дження глобальної самооцінки студенток педагогічних спеці-
альностей. Опитування проводилося серед 100 студенток поль-
ського та українського навчальних закладів. У дослідженні 
застосовано Шкалу самооцінки (SES) авторства M. Rosenberg’a 
в адаптації польських науковців I. Dzonkowskiej, K. Lachowicz-
Tabaczek, M. Łaguny. 
Результати досліджень показали, що існує статистично зна-
чуща різниця показників глобальної самооцінки у групі сту-
денток педагогічних спеціальностей польських та українських 
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навчальних закладів t (98) = -3,37; p<0,001. Рівень само-
оцінки студенток польського навчального закладу становить 
(М = 28,76; SD = 3,77) і є істотно статистично вищий у порів-
нянні з рівнем самооцінки студенток українських навчальних 
закладів (M = 26,66; SD = 2,24). Це у свою чергу вказує на те, 
що самооцінка польських студенток значно вища. 
Ключові слова: рання дорослість, особистісні ресурси, гло-
бальна самооцінка, студентки, педагогічне навчання. 

Рання дорослість. Варто зауважити, що на сьогоднішній день 
у науковому просторі відкритим залишається питання вікової 
періодизації. У праці користуємося пропозиціями вікової пері-
одизації польських науковців Brzezińskiej, Appelt, Ziołkowskiej 
[3], згідно з якими, рання дорослість триває від 18–20 до 30–35 
року життя. Цей віковий період є віком пошуків, автономії та 
інтимності. В науковій літературі немає однозначної відповіді 
також на питання щодо завдань, які стоять перед особистістю 
у цьому віковому періоді. Згідно з теоретичними положеннями 
Eriksonа, який розумів життя людини як вісім переломних пе-
ріодів, що тісно пов’язані між собою, взаємно впливають один 
на інший та ставлять перед особистістю конкретні завдання, 
які визначатимуть її подальші етапи життя: «Особа доросла, 
котра вже віднайшла свою ідентичність, прагне поєднати її з 
ідентичністю інших. Вона підготовлена до інтимності, тобто 
здатна заангажуватися у конкретні взаємини та спільноти, а 
також розвинути у собі етичну силу, щоб порадити собі із цим 
заангажуванням, навіть якщо воно вимагатиме значного посвя-
чення та компромісів» [5, c. 274–275]. 

Більшість польських науковців [3; 6; 12], згідна у тому, що 
до найважливіших завдань слід віднести стабілізацію професій-
ного та сімейного життя. Незаперечним залишається факт, на 
який вказують польські науковці Brzezińska, Appelt, Ziołkowska 
[3], що ці дві сфери життя є надзвичайно важливими в даному 
віковому періоді, оскільки залишаються основ ним джерелом 
життєвої сатисфакції. Слушною є також думка Matczak [12], 
згідно з якою вікові завдання значною мірою залежать від кон-
текстів розвитку, де до найважливіших зараховують: спадко-
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вість, соціальне середовище та власну активність особистості. 
Важливу роль у вирішенні цих двох вікових завдань відіграє 
самооцінка особистості. 

Самооцінка. Wojciszke [19] підкреслює, що подібно до того, 
як усі об’єкти, які оточують людину, є предметом оцінювання, 
предметом оцінювання є також й сама особистість. Згадуваний 
автор вказує на двоїсту природу самооцінки, котру можна роз-
глядати як процес і як рису. Подібно твердять Kernis (див. 
[8]), Rosenberg [17], Hobfoll [7]. Трактування самооцінки як 
риси дає можливість пошуку відповідей на питання генезису, 
наслідків та функцій самооцінки. Wojciszke [19] до найваж-
ливіших джерел самооцінки відносить: 1) гени; 2) те, ким є 
особистість, а не те, що посідає та в яких умовах живе; 3) до-
сягнення; 4) думку інших людей про нас. Питання наслідків 
самооцінки розкриємо нижче. Що ж до функцій, то самооцін-
ка, згідно Wojciszke [19]: оберігає перед страхом; запобігає со-
ціальному виключенню; допомагає реалізувати поставлені цілі. 

Теоретичне підґрунтя розуміння самооцінки становить мо-
дель самооцінки Rosenberga, згідно з яким самооцінку слід 
розуміти як сталу рису особистості [8; 9; 17; 19]. Самооцінка 
віддзеркалює позитивне або ж негативне ставлення до самого 
себе і є різновидом глобальної оцінки [9]. «Висока самооцінка, 
згідно Rosenberg’a, це переконання особи у тому, що вона є «до-
статньо доброю», ціннісною особою, що зовсім не свідчить про 
її переконання, що вона вважає себе кращою від інших. Низька 
самооцінка у розумінні Rosenberg’a означає незадоволеність со-
бою, відкидання власного «Я» (цит. за: [9, c. 164]). Як підкрес-
лює Rosenberg: «[…] самооцінка пов’язана з такими сферами 
психічного життя як міжособистісні взаємини, участь у групі 
ровесників та лідерство, турбота про суспільство, а також з про-
фесійними цінностями та цілями (прагненнями)» [17, c. 29]. 

Самооцінка як вагома складова психічного здоров’я. Са-
мооцінка, згідно із науковцями [7; 10; 20], належить до важ-
ливих ресурсів, що відповідають за психічне здоров’я особис-
тості. Проблема психічного здоров’я стає однією з актуальних 
проблем сучасності, що, з одного боку, пов’язано з наданням 
здоров’ю «дедалі більш значущої цінності» [18], з іншого, — 
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зростанням суспільно-культурних змін, які кидають виклик 
особистості, котра повинна вміти їм протистояти. Як підкрес-
люють Ogińska-Bulik, Miniszewska [14, c. 6]: «Здоров’я важ-
ливе на кожному етапі розвитку людини, від народження по 
смерть». У праці звертаємо увагу на самооцінку як один із важ-
ливих особистісних ресурсів, що впливає на психічне здоров’я 
особистості. Науковці, зокрема Hobfoll [7], у своїй чотирискла-
довій теорії ресурсів (ресурси матеріальні, особистісні, стану 
та енергії) зараховує самооцінку до особистісних ресурсів, при 
цьому розглядає самооцінку як сталу рису особистості та під-
креслює важливість цього особистісного ресурсу для успішного 
функціонування особистості у суспільстві. 

Висока самооцінка впливає на низку позитивних психоло-
гічних наслідків, котрі проявляються у різних сферах життя 
особистості, в тому числі у професійній і приватній. 

Аналізуючи значення позитивної самооцінки для професій-
ної діяльності, варто покластись на наступні дослідження. Так, 
Wojciszke [19, с. 179] зазначає: «Особам з високою самооцін-
кою характерне краще психічне самопочуття, кращий стан со-
матичного здоров’я та вищий рівень життєвих досягнень завдя-
ки тому, що ті проявляють більшу ініціативу та витривалість у 
протистоянні з життєвими труднощами». Łachowicz-Tabaczek, 
Śniecińska [8, c. 248] також звертають увагу на те, що особи з 
високою самооцінкою є більш активні професійно та соціаль-
но, ставлять собі амбітні цілі та прагнуть їх реалізації, легко 
нав’язують взаємини з іншими людьми та частіше виявляють 
соціальну активність у групі. 

До негативних наслідків низької самооцінки у професійній 
сфері можна віднести наступні. Rosenberg у своїх досліджен-
нях довів, що існує зв’язок між низьким рівнем самооцінки та 
психосоматичними розладами. Чим нижчою була самооцінка, 
тим більше помічалося психосоматичних симптомів (див. [9]). 
Дослідження Ortha та співпрацівників [15] довели, що низь-
ка самооцінка дає можливість передбачити симптоми депресії 
на всіх етапах дорослого життя. Подібного висновку доходить 
група науковців Polino й ін. [16], котрі зазначають, що особи із 
заниженою самооцінкою частіше переживають такі негативні 
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емоції як страх, почуття безнадійності та депресію. Дослідники 
Brockner i Hulton (див. [19]) стверджують, що особи з низь-
кою самооцінкою гірше оцінюють свої шанси на успіх, низько 
оцінюють шанси успішного виконання завдання, що впливає 
на якість виконуваного ними завдання а також зниження ре-
зультативності праці у порівнянні з особами з високою само-
оцінкою. 

Неабияку роль відіграє самооцінка в інтимній сфері особис-
тості, на що вказують результати досліджень американських 
[1] та польських науковців [4; 11; 13]. У своїй праці Baumeister 
та ін. [1] зазначають, що висока самооцінка пов’язана із сек-
суальною сатисфакцією. Подібно твердять польські науковці 
Dolińska-Zygmunt, Nomejko [4] зазначаючи, що існує істотний 
кореляційний зв’язок між сексуальною сатисфакцією і само-
оцінкою та зв’язок цих двох змінних із якістю життя. Чим 
вищим був рівень самооцінки, тим вищою була сексуальна са-
тисфакція, що також віддзеркалювалося на рівні якості життя 
досліджуваних. Małus [11] своїми дослідженнями стверджує, 
що пари, які зголошувалися на сімейну терапію, мали значно 
нижчу самооцінку, ніж пари, які такої терапії не потребували. 
Досліджувані, що користувалися терапією, мало зауважували 
у собі позитивних рис у порівнянні із сімейними парами, що 
не потребували терапії. Oettingen [13] також відносить само-
оцінку до чинників, що мають вплив на розвиток сексуаль-
них порушень. Підсумовуючи, низка науковців підкреслює 
взаємозв’язок самооцінки з сексуальною сатисфакцією, що є 
важливим аспектом ранньої дорослості, коли перед особистістю 
постає вирішення одного із важливих вікових завдань — вибір 
супутника життя. 

Варто підкреслити, що дослідження самооцінки студентів 
педагогічних напрямків набуває актуальності більшою мірою в 
науковій педагогічній літературі [2]. Актуальність проблеми 
дослідження виникає з відсутності порівняльних, міжнарод-
них, психологічних досліджень з цієї проблематики в україн-
ському та польському науковому просторі. 

Метою дослідження є пошук відповіді на питання: Якою 
є самооцінка майбутніх педагогів польських та українських 
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університетів? Відповідно до мети нами були поставленні такі 
завдання: 

1) на основі наукових праць розкрити сутність поняття «са-
мооцінка», а також на підставі теоретичного аналізу дослідити 
шанси, які виникають з потенційно високої самооцінки та за-
гроз при низькій самооцінці; 

2) емпірично дослідити самооцінку майбутніх педагогів 
польських та українських навчальних закладів; 

3) порівняти результати самооцінки студенток. 
Методи дослідження. В праці застосовано Шкалу само-

оцінки (SES) авторства M. Rosenberg’a в адаптації польських 
науковців I. Dzonkowskiej, K. Lachowicz-Tabaczek, M. Łaguny. 
Шкала самооцінки Rosenberg’a дає можливість виміряти за-
гальний рівень самооцінки, під яким слід розуміти сталу рису 
особистості а не тимчасовий стан [9; 19]. Аналіз наукової літе-
ратури дає підстави стверджувати, що цю шкалу зараховують 
до найчастіших методів дослідження у цілому світі [9; 15; 19] 
і ін. Шкала налічує 10 запитань, до кожного з яких запропо-
новану один із чотирьох варіантів відповідей. Шкала містить 
також обернені питання. Загальна сума відповідей вказує на 
глобальну самооцінку. 

Статистичний аналіз здійснено за допомогою статистичної 
програми SPSS. 

Досліджувані. Опитування проводилося серед 100 студен-
ток другого та третього року навчання, серед них 50 студенток 
польського та 50 студенток українського навчальних закладів. 
Групи були подібні за віком. Дослідження мало добровільний 
та анонімний характер. 

Результати дослідження. У поданій нижче таблиці пред-
ставлено результати дослідження самооцінки двох порівнюва-
них груп. 

Таблиця 1 

Рівень самооцінки досліджуваних груп

Шкала самооцінки 
(SES)

Група N M SD
Українки 50 26,66 2,24
Польки 50 28,76 3,77



55

ISSN 2707–0409. Ïñèõîëîã³ÿ та ñîц³аëьна рîбîта. 2019. Ò. 24. Âèï. 1 (49)

Порівняння середніх результатів глобальної самооцінки у гру-
пі українських та польських студенток вказує на вищі її показ-
ники у групі польських студенток. Отримані результати за Шка-
лою SES у групі польських студенток (М = 28,76) вказують на 
середній рівень самооцінки (4 стен), натомість середні показники 
у групі українських студенток (М = 26,66) вказують на низький 
рівень самооцінки (3 стен). Загалом, за результатами тесту (SES) 
Rosenberg’a, можна набрати від 10 до 40 пунктів. Середній показ-
ник для польських студенток становить (M = 29,83) [9], що також 
підтверджують результати нашого дослідження (М = 28,76). 

Наступним ключовим питанням був пошук різниць у рівнях 
самооцінки двох порівнюваних груп студенток педагогічних 
спеціальностей польського та українського навчального закла-
дів. З цією метою було застосовано статистичний метод test-t, а 
результати порівнянь представлено у таблиці 2. 

Результати статистичного аналізу проведені за допомогою 
тесту t (test-t), вказують на те, що рівень самооцінки двох по-
рівнюваних груп істотно різниться t (98) = –3,37; p<0,001. Рі-
вень самооцінки студенток польського навчального закладу є 
істотно статистично вищим (М = 28,76; SD = 3,77), ніж рі-
вень самооцінки студенток українських навчальних закладів 
(M = 26,66; SD = 2,24). Це у свою чергу вказує на те, що само-
оцінка польських студенток є вищою. 

Висновки з дослідження та перспективи подальших дослі-
джень. Результати дослідження показали, що середні результати 
глобальної самооцінки у групі українських та польських студен-
ток дещо різняться, причому вищі вони у групі польських сту-
денток (М = 28,76). Середній показник для польських студенток 
за результатами нашого дослідження становив (М = 28,76), для 
українських (M = 26,66). Порівняння різниць у рівнях самооцін-
ки двох груп студенток педагогічних спеціальностей польського 
та українського навчальних закладів дало підставу стверджува-
ти, що існує істотно статистична різниця в показниках самоо-
цінки українських та польських студенток на користь останніх. 
Необхідно пам’ятати, що самооцінка у цьому віковому періоді 
сприяє вирішенню двох важливих вікових завдань — пошуку 
супутника життя та професійній самореалізації. 
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Вважаємо за необхідність провадження подальших дослі-
джень з метою глибше збагнути проблему самооцінки студентів, 
зокрема норм самооцінки українських студентів різних профі-
лів, а не лише педагогічних та ін. Самооцінка українських сту-
денток є нижчою, що може пов’язуватись також з соціальними 
факторами — досвідом та оцінкою особистості з боку оточення. 
Важлива роль y вдосконаленні самооцінки студентів належить 
середовищу, зокрема освітньому. Можливо, варто також зміню-
вати та вдосконалювати освітні програми українських студен-
тів. Слід зауважити, що у навчальному процесі у Польщі зна-
чною мірою акцентується практичне приготування педагога до 
праці, розвиток практичних умінь особистості, що не може не 
позначитися на впевненості у собі студентів. Важливим також 
є самопізнання, саморозуміння та самоусвідомлення студента-
ми власної самооцінки та її значення у професійній діяльності, 
зокрема педагогічній, на що також звертається значна увага 
на практичних заняттях з психології. Важливу роль відіграє 
також допомога, яка надається студентам психологами та тера-
певтами навчальних закладів (варто зауважити, що у навчаль-
них закладах Польщі діють безплатні психологічні пункти 
консультування для студентів). Власна активність студентів, 
як згадувалось вище (див. [12]), є також одним із чинників, 
який впливає на розвиток особистості, зокрема її самооцінки. 
Тому правильна організація занять, яка б передбачала власну 
активність студентів (що також практикується в освітніх за-
кладах Польщі), давала б можливість студентам краще пізнати 
та вдосконалити себе при виконанні різних видів завдань. 

Особистісні ресурси, до яких належить самооцінка, як під-
креслюють Hobfoll [7] та Wrona-Polańska [20], необхідно роз-
вивати та примножувати, щоб сприяти здоров’ю особистості та 
її вмінню радити собі із суспільними викликами. Самооцінка 
відповідає за функціонування особистості у суспільстві, тому 
особистість повинна брати також відповідальність за власне 
здоров’я, розвивати та вдосконалювати його, зокрема шляхом 
праці над власною самооцінкою. 
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САМООЦеНКА СТуДеНТОК ПеДАГОГиЧеСКих 
СРеЦиАЛЬНОСТей ПОЛЬСЬКОГО и уКРАиНСКОГО 
ВуЗОВ: СРАВНиТеЛЬНЫй АНАЛиЗ 

В статье представлены результаты исследования различий само-
оценки студенток педагогических специальностей польского и укра-
инского вузов. 

Статья состоит из двух частей — теоретической и эмпирической. 
В теоретической части освещена проблема самооценки и ее значение для 
психического здоровья личности. Раскрыты источники, функции и по-
следствия самооценки. Установлено, что высокая самооценка влияет на 
ряд положительных психологических последствий, которые проявляют-
ся в различных сферах жизни личности, в частности в профессиональ-
ной и частной/интимной. Доказано, что высокая самооценка мотивиру-
ет личность к деятельности, способствует реализации целей и влияет на 
качество выполняемых задач. Низкая самооценка, в свою очередь, име-
ет ряд негативных последствий, которые отражаются в эмоциональной 
сфере, психосоматических расстройствах и влияют на низкую актив-
ность личности, а также низкое качество выполняемых задач. 

В эмпирической части представлен анализ результатов исследо-
вания глобальной самооценки студенток педагогических специаль-
ностей. Опрос проводился среди 100 студенток польского и укра-
инского учебных заведений. В исследовании применена Шкала 
самооценки (SES) авторства M. Rosenberg’a в адаптации польских уче-
ных I. Dzonkowskiej, K. Lachowicz-Tabaczek, M. Łaguny. 

Результаты исследований показали, что существует статистически зна-
чимая разница показателей глобальной самооценки в группе студенток пе-
дагогических специальностей польских и украинских учебных заведений 
t (98) = –3,37; p <0,001. Уровень самооценки студенток польского учеб-
ного заведения составляет (М = 28,76; SD = 3,77) и является существенно 
статистически выше по сравнению с уровнем самооценки студенток укра-
инских учебных заведений (M = 26,66; SD = 2,24). Это в свою очередь 
означает, что самооценка польских студенток существенно выше. 

Ключевые слова: ранняя взрослость, личностные ресурсы, глобаль-
ная самооценка, студентки, педагогическое обучение. 
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SELF-ESTEEM IN TEAChER CANDIDATES OF POLISh 
AND uKRAINIAN COLLEGES: COMPARATIVE STuDY 

The article discusses the results of self-esteem differences’ study in 
teacher candidates of polish and ukrainian colleges. 

The article consists of two parts: theoretical and empirical. The theo-
retical part emphasizes the problem of self-esteem and its importence 
for the mental health of an individual. The sources, functions and con-
sequences of self-esteem are discussed. It is proved that high-level self-
esteem has a number of positive psychological consequences in an individ-
ual’s life, including proffesional and private/intimate life. It is proved 
that high self-esteem motivates to work, facilitates achiving goals and 
influences the quality of performed tasks. Low self-esteem in turn, has 
a lot of negative effects, which can be seen in emotional sphere, psycho-
somatic disorders and contribute to low activity of an individual and low 
quality of performed tasks. 

The empirical part includes the analysis of the study of global self-
esteem in teacher candidates. The study has been conducted among 100 
students of polish and ukrainian colleges. The study used self-esteem 
scale by M. Rosenberg in adaptation of polish researchers I. Dzonkowska, 
K. Lachowicz-Tabaczek, M. Łaguna. 

The results of the study indicated that there is statistically relevant 
difference between the indicators of global self-esteem of polish and 
ukrainian teacher candidates t (98) = -3,37; p<0,001. The level of polish 
students’ self-esteem is (М = 28,76; SD = 3,77) and is much higher than 
the level of ukrainian students’ self-esteem (M = 26,66; SD = 2,24). The 
above indicates on the significantly higher self-esteem in polish students. 

Key words: youth adult, personal resourses, global self esteem, stu-
dents, pedagogical study. 
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психологічні особливості осіб 
З респірАторними психосомАтичними 
роЗлАдАми тА їх психокорекція 

Проаналізовано сучасні теоретичні концепції психосоматич-
ної патології. У статті на основі системного підходу до оцінки 
клінічної структури й особливостей формування емоційних 
порушень в осіб молодого віку із психосоматичними захво-
рюваннями патогенетично обґрунтовано систему їхнього про-
гнозування та психотерапевтичної корекції і медико-психоло-
гічної реабілітації цих хворих. За допомогою різних методик 
багатовимірного статистичного аналізу виявлено певні законо-
мірності, які свідчать про специфіку емоційного реагування 
хворих на бронхіальну астму і про можливості психологічної 
діагностики таких особливостей. 
Ключові слова: психосоматичні розлади, тривога, депресія, 
бронхіальна астма. 

Постановка проблеми. Ефективне лікування осіб з респі-
раторними психосоматичними розладами (ПСР) у класичному 
розумінні цього терміна (бронхіальної астми (БА) є важливою 
проблемою у зв’язку з високою частотою хронічного перебі-
гу, збільшенням захворюваності й поширеності цієї хвороби 
(П. В. Волошин, 2002, 2008; А. М. Вейн, 2003; О. Я. Бабак, 
2003, 2010; Л. П. Великанова, 2005; І. А. Григорова, 2009; 
Т. В. Бездетко, 2010; А. Н. Беловол, 2011). Частота психосо-
матичних захворювань серед населення становить 15–50 %, 
а в загально-медичній практиці частка таких пацієнтів дося-
гає, за даними різних авторів, від 5 до 17 % (Б. В. Михайлов, 

© Ізвєкова О. Ю., 2019
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2011; R. L. Kradin, 2011). Тілесні за основними своїми про-
явами, класичні психосоматичні розлади на всіх етапах етіо-
патогенезу тісно пов’язані зі змінами психічного стану осіб, 
особливо в емоційній сфері (В. С. Битенский, 1999; G. A. Fava, 
L. Mangelii, С. Ruini, 2001; О. І. Сердюк, 2004; М. Ю. Дробі-
жев, 2006; В. В. Кришталь, 2007; О. О. Фільц, 2008; М. В. Мар-
кова, 2009; А. Б. Cмулевич, 2009; О. С. Чабан, 2009). 

У результаті численних досліджень було встановлено, що 
предикторами психосоматичних порушень є емоційні розлади 
(ЕР) — тривога й депресія. Аналіз наукової літератури свідчить 
і про те, що ЕР негативно впливають на психосоматичну пато-
логію й можуть провокувати її виникнення й призводити до 
рецидивів психосоматичних розладів (А. М. Вейн, 1981, 1998, 
2000; В. Бройтигам, П. Кристиан, М. Рад, 1999; I. E. Karlsson, 
2000; В. Д. Менделевич, И. П. Соловьева, 2002). Майже в 30 % 
дорослого населення планети через різні соціально-економіч-
ні обставини з’являються короткочасні депресивні й тривожні 
епізоди не психотичного рівня, число психосоматичних хворих 
діагностується в межах 5 % випадків (Ю. А. Александровский, 
2007; Ю. В. Попов, В. Д. Вид, 2000; Н. Г. Пшук, 2010). Пси-
хічні розлади такого спектра, з одного боку, об’єктивно важкі 
для діагностування, а з іншого боку, індивіди, що перебувають 
у легкому депресивному чи тривожному стані, рідко звертають-
ся за медичною допомогою, суб’єктивно оцінюючи свій стан як 
особистісну «психологічну» проблему, яка не вимагає лікар-
ського втручання (M. D. Sullivan et al., 2001). 

Донозологічні зміни в психічній сфері найчастіше проявля-
ються в появі тривожності, яка за ступенем виразності не від-
повідає діагностичним критеріям розділу тривожно-фобічних 
розладів МКХ-10, взагалі залишаються поза увагою спеціаліс-
тів у галузі психічного здоров’я (В. М. Сінайко, 2003, 2008; 
Б. В. Михайлов, 2004; В. А. Абрамов, 2007). 

Клієнти із психічними порушеннями тривожного й депре-
сивного спектра перш за все потребують психотерапевтич-
ної підтримки емоційного стану (Б. Д. Карвасарский, 2001; 
В. С. Підкоритов, Ю. Ю. Чайка, 2003; О. Г. Сыропятов, 2003; 
С. І. Табачніков, 2008; І. О. Бабюк, 2009; В. Д. Мішиєв, 
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А. І. Герасименко, 2009; О. С. Чабан, Жабенко, 2010; О. К. На-
прєєнко, 2011; А. М. Скрипніков, 2011). Проте результати до-
сліджень ефективності різних напрямів психотерапії та пси-
хокорекції при психосоматичній патології є неоднозначними; 
відмічаються певні труднощі у налагодженні терапевтичного 
контакту, виборі методів та методик і нижча, ніж у пацієнтів із 
суто невротичною патологією, ефективність класичних тради-
ційних психотерапевтичних підходів (R. Baton, 2004; Б. В. Ми-
хайлов, С. І. Табачников, І. С. Вітенко, В. В. Чугунов, 2004; 
Л. Ф. Бурлачук, 2007; В. С. Підкоритов, 2009). Не дивлячись 
на велику кількість публікацій, які присвячені вивченню пси-
хологічної основи порушення здоров’я, роль і функції медично-
го (клінічного) психолога в галузі медичної допомоги особам із 
психосоматичними захворюваннями визначена не досить чітко 
(Л. Ф. Бурлачук, 2003; І. Д. Спіріна, І. С. Вітенко, В. А. Ла-
гутін, О. В. Серебрицька, 2004; І. Ф. Аршава, М. І. Черненко, 
2007). 

Все вищезазначене й обумовило актуальність і необхідність 
проведення даного дослідження. 

Мета статті — на основі системного аналізу оцінки клінічної 
структури й особливостей формування емоційних порушень в 
осіб молодого віку із психосоматичними захворюваннями роз-
робити патогенетично обґрунтовану систему їхнього прогнозу-
вання та психотерапевтичної корекції і медико-психологічної 
реабілітації цих хворих. 

Виклад основного матеріалу. Результати дослідження емо-
ційно-вольової сфери показують, що пацієнти і здорові особи 
достовірно не відрізняються за результатами показників три-
вожності й агресії (хоча існує тенденція до кількісного пере-
важання осіб підліткового віку зі зниженими показниками ау-
тоагресії і гетероагрессії серед хворих на БА). 

При вивченні клініко-психологічних особливостей особис-
тості хворих за допомогою методики Mini-mult виявлені досто-
вірні відмінності в досліджуваних групах за трьома шкалами: 
4-та шкала — психопатії, 6-та шкала — ригідності афекту, 
8-ма шкала — аутизації. За всіма цими шкалами хворі на брон-
хіальну астму мають нижчі показники. 
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Такі результати свідчать на користь гіпотези дослідження, 
а саме: особи підліткового віку, що страждають на бронхіальну 
астму, схильні до контролю поведінкових проявів емоційних 
реакцій, фактично цей контроль обумовлений більшою норма-
тивністю поведінки, конформізмом, залежністю від думки ото-
чуючих. 

В ході здійснення статистичної обробки даних за тестом ко-
пінг-стратегій можна спостерігати риси, що домінюють, а саме: 
нормативність, прихильність до соціальних установок, незва-
жаючи на прагнення активним способом вирішувати проблемні 
ситуації. Серед стратегій подолання психічної напруги пацієн-
ти частіше здорових осіб (p <0,05) називають стратегію «прошу 
вибачення або говорю правду», і рідше — «мрію, уявляю собі 
що-небудь». 

Хворі на респіраторні захворювання частіше вказують на 
проблеми, пов’язані з функціями вестибулярного апарату (запа-
морочення), на порушення функціонування дихальної системи 
(відчуття задишки з утрудненням видиху, напади задухи) — 
цей пункт безпосередньо пов’язаний з симптомами основного 
захворювання, порушення сну (безсоння; неспокійний, корот-
кий сон; багато сновидінь). Всі ці ознаки свідчать про вегета-
тивні дисфункції і вказують на домінування парасимпатичного 
відділу вегетативної нервової системи у пацієнтів з бронхіаль-
ною астмою. 

Заслуговує на увагу той факт, що характеристика особис-
тісної тривожності, осіб які страждають на бронхіальну астму, 
позитивно корелює з такими ознаками психоемоційного реагу-
вання, як агресивність, емоційна лабільність, регресія, нега-
тивно пов’язана з суб’єктивною оцінкою психічного здоров’я, 
при тому що у здорових осіб показник особистісної тривожності 
пов’язаний більш ніж з 25 психологічними ознаками і вегета-
тивними проявами, серед яких агресія, соматизована тривога, 
вітальність, порушення сну та ін. 

Такі факти можна розглядати як докази на користь гіпо-
тези про обмеження репертуару емоційного реагування у осіб, 
що страждають на бронхіальну астму. На відміну від здорових 
однолітків, у яких тривожність може бути реалізована різно-
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маніттям поведінкових реакцій, хворі на респіраторні захворю-
вання, не акцентують увагу на проявах тривожності і не здатні 
адекватно відреагувати своє психоемоційне напруження. Саме 
такий механізм часто лежить в основі соматизації психоемо-
ційного напруження. 

Кореляційний аналіз даних, що характеризують особли-
вості психоемоційного реагування, свідчать про аналогічні 
взаємозв’язки. У той час як явна тривожність (Cmas) у хворих 
на БА корелює з параметром «незадоволення собою», у здо-
рових осіб вона взаємопов’язана з параметром «агресивність». 
Виявлений зв’язок несвідомої тривожності (параметр «тривож-
ність» ДДЧ) з коефіцієнтом екстрапунітивних реакцій з фік-
сацією на самозахисті (реакція екзогенного звинувачувального 
типу) в групі хворих. 

Таким чином, якщо у здорових осіб переживання тривоги 
пов’язано з агресивною поведінкою (активно-компенсаторна 
поведінка), у хворих на БА — тривога здебільшого не усвідом-
люється і проявляється в самозвинувачувальних тенденціях 
(пасивно-компенсаторна поведінка). 

Результати факторизації показників підтверджують висно-
вки, зроблені нами раніше про неоднорідність клініко-психо-
логічних проявів, пов’язаних із захворюванням. Слабкі коре-
ляційні зв’язки різних психодіагностичних показників між 
собою можуть свідчити на користь відсутньої чіткої й оформле-
ної психологічної картини особистості і поведінки. 

Сукупність психологічних ознак, що дозволяють формалізо-
вано описати клініко-психологічні особливості здорових і хво-
рих осіб, в достатній мірі відбиваються в чотирьох чинниках, 
які, виходячи зі змісту детермінованих ними ознак, можна 
визначити як «поведінкові» («ознаки психопатоподібного ре-
агування»), «ознаки соматизації психологічного реагування», 
«прояви агресії» і «порушення фізичного самопочуття». Отри-
мані за такими інтегральними показниками відмінності під-
тверджують теорію про значення особливостей психоемоційного 
реагування в формуванні психосоматичної патології. Достовір-
ні відмінності отримані за трьома з цих чотирьох показників: 
«ознаки психопатичного реагування» вищі у здорових, «ознаки 
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соматизації психологічних переживань» — вищі у хворих, «по-
рушення фізичного самопочуття» вищі у хворих осіб. 

Отже, окреслюється картина психологічних особливостей 
хворих на респіраторні психосоматичні розлади. Експеримен-
тальні дані підтверджують уявлення про розмаїття психологіч-
них чинників емоційного реагування. 

Це очевидно, оскільки не може бути одного для всіх меха-
нізму психологічної регуляції поведінки. Але все це різнома-
ніття індивідуальних проявів призводить до одного результату, 
а саме до блокування ефекторних ланок емоційного реагуван-
ня. І хоча це досягається різними механізмами і проявляється 
у всіх індивідуально, результат подібного реагування — вира-
жений соматичний (тілесний) компонент емоційної реакції. 

Висновки. Отримані результати показали, що поведінкові 
прояви емоційних переживань здорових осіб відрізняються ре-
пертуаром і гнучкістю. Вони більш енергійні в поведінкових 
проявах (вітальність), спонтанні і безпосередні (інфантильність, 
нонконформізм). У здорових осіб краще функціонують механіз-
ми психологічного захисту в ситуаціях фрустрації. Адаптація 
здорових осіб досягається багатьма поведінковими стратегіями. 
Виявлені симптомокомплекси характеризують неоднорідність 
даної вибірки, а саме — контрольної групи, при тому що у 
групи хворих — більш чітко визначене слідування правилами. 
Вони також відображають типи поведінкових стратегій, які 
характеризуються підвищеним локус-контролем поведінкових 
проявів і незрілістю механізмів психологічного захисту. Вияв-
лені симптомокомплекси у хворих осіб можна визначити як: 
«пасивність», «нормативність», «контроль». 

При всьому різноманітті індивідуально-психологічних осо-
бливостей хворих на респіраторні розлади основним інтегру-
ючим фактором, що відрізняє їх від здорових, є гальмування 
природних ефекторних ланок емоційного реагування. І хоча ця 
специфіка емоційного реагування забезпечується різними пси-
хологічними механізмами і по-різному проявляється, вона без-
посередньо пов’язана з соматизацією психоемоційної напруги. 

У зв’язку з цим набуває актуальності психогігієна та пси-
хопрофілактика в осіб навіть раннього віку, що проявляють у 
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своїй поведінці подібні порушення, і необхідність проводити 
психокорекційну роботу з ними. Одним з основних напрямків 
психопрофілактичної роботи має бути навчання дітей нави-
чкам психоемоційного реагування і психічної саморегуляції. 
Альтернативним напрямком психокорекційних заходів є пси-
хологічне просвітництво батьків з питань попередження психо-
соматичних розладів у дітей. 

Важливим напрямком психопрофілактичної роботи є сво-
єчасне виявлення серед груп ризику учнів з порушенням 
здоров’я. Це дозволить проводити більш ефективне і поглибле-
не психологічне обстеження, а також індивідуалізувати про-
грами психологічної підтримки і допомоги учням. 

Перспективи подальших досліджень. Виявлені в результаті 
проведеного дослідження психологічні закономірності, що де-
термінують більш високий ризик розвитку психосоматичних за-
хворювань, а також розроблений алгоритм для виявлення групи 
ризику, відкривають перспективи для розробки системи захо-
дів, що спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я учнів. 

Практичне значення можуть мати виявлені значущі клініч-
ні й психологічні чинники формування емоційних розладів в 
осіб молодого віку із психосоматичними захворюваннями та за-
пропонована система прогнозування розвитку й перебігу психо-
емоційних розладів. 

Важливими для психологічної практики будуть розроблені 
принципи патогенетично обґрунтованої психотерапії емоцій-
них розладів в осіб молодого віку з психосоматичними респіра-
торними розладами. 

Практичне значення має модель психологічної реабілітації 
пацієнтів молодого віку, що страждають на бронхіальну аст-
му, яка базуватиметься на ранній інтервенції на етапі функ-
ціональних психосоматичних зрушень, психодіагностиці суб-
синдромальних й донозологічних проявів депресії й тривоги, 
ідентифікації етіопатогенетично значущих чинників у їх роз-
витку. 

Важливою для практичної роботи є система психотерапев-
тичної корекції й психологічної реабілітації осіб з психосома-
тичними розладами, а також їхня рання психопрофілактика. 
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ni K. D. Ushynsʹkoho]. (Vypusk: Psykholohiya, № 9) (pp. 26–29) Odesa [in 
Ukraine]. 



72

ISSN 2707–0409. Ïñèõîëîã³ÿ та ñîц³аëьна рîбîта. 2019. Ò. 24. Âèï. 1 (49)

извекова О. Ю. 
аспирантка кафедры психологии Черкасского национального 
университета имени Богдана Хмельницкого 

ПСихОЛОГиЧеСКие ОСОбеННОСТи ЛиЦ 
С РеСПиРАТОРНЫМи ПСихОСОМАТиЧеСКиМи 
РАССТРОйСТВАМи и их ПСихОКОРРеКЦия 

Проанализированы современные теоретические теории психосома-
тической патологии. В статье на основе системного подхода к оценке 
клинической структуры и особенностей формирования эмоциональ-
ных нарушений у лиц молодого возраста с психосоматическими ре-
спираторными заболеваниями патогенетически обоснована система 
их прогнозирования и психотерапевтической коррекции, а также 
медико-психологическая реабилитация таких больных. С помощью 
различных методик многомерного статистического анализа выявле-
ны определённые закономерности, свидетельствующие, во-первых, о 
специфике эмоционального реагирования подростков, болеющих брон-
хиальной астмой, и во-вторых, о возможности психологической диа-
гностики таких особенностей. 

Ключевые слова: психосоматические расстройства, тревога, де-
прессия, бронхиальная астма. 

Izvekova O. Yu.  
postgraduate student of the Department of Psychology of Cherkasy 
National University named after Bogdan Khmelnytsky 

PSYChOLOGICAL ChARACTERISTICS OF PERSONS 
WITh RESPIRATORY PSYChOSOMATIC DISORDERS 
AND ThEIR CORRECTION 

Urbanization of society, which leads not only to the progress and de-
velopment of collective self-comprehension, but also to the overloading by 
factors that turn the one’s brain more than other factors, contributes to 
the frequency of psychosomatic disorders. As a result of today’s lifestyle 
the chronic psycho-emotional stress has become one of the major risk 
factors for human pathology.This cause the necessity of psychosomatic 
orientation in medicine, which should consider the impact of psychosocial 
and personal factors in constructing the concepts of pathogenesis, treat-
ment and prevention of diseases. 
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With the development of knowledge in physiology, psychophysiology 
and mental activity, scientists are trying to explore the physiological and 
psychological phenomena more in detail.The problem of interrelation of 
somatic functions and mental processes attempted to explore as psycholo-
gists as well as psychologists. 

Biological, psychological and social differences between men and 
women determine the differences of measures of diseasesprevalence and 
predisposition to them at different agesas well asdiseaseprogression and 
recovery. 

For rating psychosomatic complaints the Giessenquestionnaire of so-
matic complaints — GiesenerBeshwedebogen (GBB)was used. 

For processing resultsthe methods of mathematical statistics that 
meet the stated objectiveswere used: method of correlation analysis and 
method for determining the reliability of differences of average.Process-
ing of the data obtained was performed using software SPSS v.13 and 
Excel 2010. 

Key words: psychosomatic disorders, anxiety, depression, bronchial 
asthma. 
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психодіАгностичний інструментАрій 
дослідження компoнентів готoвності 
мАйбутніх психолoгів до особистісно-
професійного сАмoроЗвитку 

У статті подано інформацію про використані діагностичні за-
соби та отримані результати вітчизняних досліджень здатності 
до самoрозвитку майбутніх психологів. Автором охарактери-
зовано методики, застосування яких може бути оптимальним 
для вивчення аксіологічно-мотиваційного, когнітивного та по-
ведінкового компонентів готовності студентів-психологів до 
саморозвитку в особистісній та професійній сферах. Наведене 
обґрунтування діагностичної цінності запропонованих мето-
дик в межах експериментального вивчення інтернальності як 
чинника готовності до особистісно-професійного саморозвитку 
майбутніх психологів. 
Ключові слова: готовність до особистісно-професійного само-
розвитку; когнітивний, аксіологічно-мотиваційний та поведін-
ковий компоненти готовності; психодіагностичний інструмен-
тарій. 

Постановка проблеми. Все більше освітян та психологів 
стверджують, що місією вищої освіти в наш час є створення 
психологічних та педагогічних умов для підготовки компетент-
ного фахівця, здатного до безперервного саморозвитку як на 
професійному, так і на особистісному рівні. Адже крім успішно-
го засвоєння знань та вмінь з обраного фаху надзвичайно важ-
ливим є оволодіння максимально вираженими професійно зна-
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чущими особистісними якостями [3, с. 14]. Вимога здатності до 
самовдосконалення є особливо значущою у контексті професій-
ної підготовки психолога, оскільки об’єктом його професійного 
впливу виступатиме внутрішній світ іншої людини у цілісності 
її особистісних смислів, суб’єктивних переживань, сумнівів та 
переконань. Переосмислення, самооцінювання власної діяль-
ності й професійного спілкування має бути стимулом не тільки 
для удосконалення фахових умінь психолога, але й для його 
саморозвитку як носія професійно важливих рис характеру [1, 
с. 51–54]. У зв’язку з цим акцентується проблема підвищен-
ня готовності студентів-психологів до здійснення цілеспрямо-
ваного, вмотивованого саморозвитку, встановлення внутрішніх 
чинників цього процесу, зокрема — інтернальності, тобто вну-
трішнього локусу контролю. Компоненти та рівень розвитку 
готовності до особистісно-професійного саморозвитку майбутніх 
психологів вимагають емпіричного з’ясування, що передбачає 
вибір оптимального психодіагностичного інструментарію. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Л. С. Базілев-
ською виявлено залежність саморозвитку студентів-психоло-
гів від особливостей їх професійної рефлексії. За допомогою 
анкетування, бесіди, інтерв’ю, проективних методик нею було 
з’ясовано, що на характер саморозвитку впливає аналіз психо-
логічного минулого у контексті психологічного теперішнього. 
Адже прогнози щодо ступеня власної успішності у майбутній 
фаховій діяльності формуються з урахуванням висновків про 
свою компетентність на основі минулих досягнень чи поразок 
[2, с. 89–90]. 

Як засвідчили дані емпіричного дослідження О. С. Штепи, 
вагому роль у здійсненні особистісного саморозвитку студентів-
психологів відіграє їхня психологічна ресурсність. Під понят-
тям «ресурси» автор розуміє внутрішні сили, які можуть бути 
використані для успішного подолання криз життя, позитивні 
особистісні якості, наприклад, відповідальність, ініціативність 
тощо. Провідними тенденціями особистісного саморозвитку 
студентів-психологів виявилося прагнення стати більш турбот-
ливими та поступливими, а особистісно-екзистенційними ре-
сурсами — успіх, впевненість у собі, любов, творчість, віра у 
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добро. Автором було використано опитувальник міжособистіс-
них взаємин Т. Лірі з модифікованою інструкцією (досліджува-
ні мали серед запропонованих рис характеру вказати не лише 
ті, які їм властиві на час діагностики, а й такі, які вони праг-
нуть у себе сформувати) [10, с. 232–240]. 

О. М. Затворнюк розробила педагогічні умови розвитку го-
товності до професійного самовдосконалення студентів-психо-
логів у контексті проблематики теорії та методики професій-
ної освіти. В результаті апробації було виявлено позитивну 
динаміку показників сформованості компонентів готовності до 
професійного самовдосконалення. Для дослідження було вико-
ристано авторську анкету, проективну методику «Незавершені 
речення», методику «Вивчення професійної спрямованості осо-
бистості» (Є. Рогов), інші анкети та проективні методики [4, 
с. 170–200]. 

Отже, для емпіричного дослідження готовності студентів-
психологів до саморозвитку деякі сучасні дослідники застосо-
вують проективні методики, авторські анкети або особистісні 
опитувальники з модифікованими інструкціями. Разом з тим 
на увагу заслуговують діагностичні засоби, спеціально розро-
блені для виміру схильності до саморозвитку та тих особис-
тісних властивостей, що виступають її внутрішньообистісними 
показниками. В цілому готовність студентів-психологів до осо-
бистісно-професійного саморозвитку недостатньо висвітлена у 
наукових дослідженнях. Більш глибокого вивчення вимагає 
проблема визначення внутрішніх чинників стимулювання та-
кої готовності, зокрема — дослідження інтернальності (вну-
трішнього локусу контролю) особистості. 

Мета статті — обґрунтування діагностичної цінності запро-
понованого інструментарію дослідження компонентів готовності 
до особистісно-професійного саморозвитку студентів-психологів. 

Результати дослідження. Здійснений нами аналіз наукових 
джерел дозволив виділити когнітивний, аксіологічно-мотива-
ційний та поведінковий компоненти готовності майбутніх пси-
хологів до особистісно-професійного саморозвитку. 

Для встановлення сформованості когнітивного компонента 
обрано дві методики. Тест оцінки особистісних якостей «Пси-
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хологічний особистісний профіль» (Т. Ратанова, Н. Шляхта) 
[8, с. 63–64] призначено для самооцінювання досліджуваним 
розвиненості у себе 15 основних якостей особистості за ступе-
нем їх наближеності до двох полюсів, один з яких відповідає 
максимальній, а другий — мінімальній вираженості риси. За 
формою є семибальною шкалою, де 7 балів призначаються у 
разі значної розвиненості якості, а 1 бал — у разі несформова-
ності. Після оцінювання якостей складається особистісний про-
філь, який візуалізує вираженість особистісних якостей. До-
сліджуваним пропонується оцінити наявний та бажаний рівні 
розвиненості зазначених рис. Перевага використання методики 
«Психологічний особистісний профіль» полягає в тому, що із 
загальної кількості запропонованих розробниками якостей 10 
цілком відповідають професійно важливим властивостям пси-
холога, а саме: відповідальність, уважність, товариськість, так-
товність, невимушеність, чуйність, активність, ініціативність, 
оптимістичність, альтруїзм. Розбіжність у наявному та бажа-
ному рівнях розвиненості цих якостей кількісно характеризує 
потенціал особистісно-професійного саморозвитку майбутніх 
психологів. 

Методика визначення рівня рефлексивності А. Карпова, 
В. Понамарьової [8, с. 46–50] є опитувальником, що склада-
ється з 27 тверджень, які досліджуваний оцінює від 1 до 7 за 
ступенем власної згоди чи незгоди. На основі відповідей опи-
туваного здійснюється характеристика рефлексії діяльності у 
контексті часу (ретроспективна рефлексія діяльності, рефлек-
сія теперішньої діяльності, розгляд майбутньої діяльності), а 
також рефлексії спілкування та взаємодії з іншими людьми. 
Загальний рівень рефлективності встановлюється після пере-
воду сумарного балу у стени. Цінність цієї методики поясню-
ється характеристикою рефлексії не лише у когнітивному кон-
тексті (як атрибутивного процесу), але й на диспозиційному 
рівні — як особистісної властивості, важливої для здійснення 
особистісно-професійного саморозвитку. Аналіз видів рефлексії 
у контексті часу сприяє розумінню процесів самовдосконален-
ня — від обмірковування своєї поведінки у минулому до плану-
вання нових дій на основі зроблених висновків. 
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Для виявлення ступеня сформованості аксіологічно-моти-
ваційного компонента готовності майбутніх психологів до осо-
бистісно-професійного саморозвитку відібрано три методики. 
Метою опитувальника «Диспозиційна характеристика самороз-
витку особистості» С. Б. Кузікової [7, с. 106–112] є діагностика 
особливостей саморозвитку як процесу особистісних змін, яко-
му притаманні усвідомленість, актуалізованість та керованість. 
Зміст опитувальника складають 30 тверджень, яким пропону-
ється дати оцінку від 1 до 5 балів за ступенем збігу з уявлен-
нями респондента про свої риси, якості та мотиви. Методика 
має 3 шкали. Шкала «Потреба у саморозвитку» виявляє по-
требу в усвідомленому самотворенні, особистісному зростанні, 
зацікавлене ставлення до зовнішньої та внутрішньої дійсності. 
Змістом шкали «Умови саморозвитку» є позитивне самосприй-
мання, сила, зрілість Я, автономність, активні стратегії життя, 
здатність чітко визначати власні цілі, висока сприйнятливість 
до нового. Шкала «Механізми (функціональні засоби) само-
розвитку» діагностує здатність до самопізнання, співставлен-
ня реального та ідеального Я, саморегуляції і самотворення. 
На основі кількості отриманих балів визначаються загальний 
рівень саморозвитку та рівні за кожною шкалою. Методика 
С. Б. Кузікової є цінною для нашого дослідження у зв’язку з 
тим, що виявляє рівень сформованості особистісних ресурсів 
саморозвитку, які характеризують її внутрішню готовність до 
свідомого самовдосконалення. 

Методику «Мотивація навчання у вищі» Т. Ільїної [6, 
с. 433–434] призначено для аналізу мотиваційної сфери сту-
дента. За формою є опитувальником, який складається з 50 
питань, з яких 4 не мають діагностичного навантаження та не 
включаються в обробку. Відповіді диференціюються за трьома 
шкалами: «набуття знань», «оволодіння професією», «отриман-
ня диплому». Переважання збігів з ключем за певною шкалою 
свідчить про домінування певної мотивації. Цінність методики 
пояснюється операційною зручністю виявлення домінування 
зовнішньої (диплом) або внутрішньої мотивації навчання сту-
дентів-психологів (як інтерес до процесу навчання, так і цінніс-
не ставлення до обраного фаху). 
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Методику «Морфологічний тест життєвих цінностей» [9, 
с. 9–30] було створено В. Соповим, Л. Карпушиною у результа-
ті подальшого удосконалення опитувальника термінальних цін-
ностей (ОТеЦ), розробленого І. Сеніним. Методику призначено 
для діагностування термінальних цінностей, що поділяються 
на морально-ділові, до яких належить розвиток себе, та егоїс-
тично-престижні. Зазначені цінності розглядаються у контек-
сті життєвих сфер (навчання та освіта, професійна, сімейна та 
суспільна сфери життя, фізична активність й захоплення). За 
формою методика є анкетою, що складається зі 112 тверджень, 
кожному з яких потрібно дати оцінку від 1 до 5. Отримані дані 
підсумовуються згідно з ключем у таблиці-дешифраторі. Сирі 
бали переводяться у стени, які заносяться до підсумкової табли-
ці, що унаочнює ціннісний профіль особистості, тобто ступінь 
вираженості кожної групи термінальних цінностей та сфер. 
Пріоритетними цінностями та життєвими сферами вважаються 
такі, оцінки з яких розташовані в інтервалі від 8 до 10 стенів. 
До девальвованих цінностей та сфер належать ті, оцінки з яких 
варіюють у діапазоні 1–3 стенів. Діагностична цінність методи-
ки зумовлюється аналізом усіх найбільш важливих у контек-
сті нашого дослідження моральних та навчально-професійних 
ціннісних орієнтацій майбутніх психологів, до яких належать 
розвиток себе, досягнення, активні соціальні контакти, профе-
сійна, освітня, навчальна, суспільні ціннісні сфери. 

Для встановлення розвиненості поведінкового компонента 
готовності студентів-психологів до особистісно-професійного 
саморозвитку обрано тест «Дослідження вольової саморегуля-
ції», розроблений А. Зверьковим, Е. Ейдманом [5, с. 110–112]. 
Метою методики є виявлення рівня сформованості вольової са-
морегуляції, під якою розуміється здатність людини свідомо 
керувати своїм станом, вчинками і прагненнями, контролювати 
свої реакції у несприятливих ситуаціях. Опитувальник склада-
ється з 30 тверджень, які респонденту пропонується оцінити 
як вірні або невірні стосовно нього. Тест має загальну шка-
лу вольової саморегуляції та дві субшкали: «Наполегливість» 
і «Самовладання». Рівні вольової саморегуляції визначаються 
у зіставленні з середніми значеннями кожної шкали. Високий 
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рівень за загальною шкалою властивий особам активним, емо-
ційно зрілим, самостійним, впевненим у собі, зі сформованим 
почуттям обов’язку та стійкими намірами, здатним до кон-
тролю своєї поведінки. Низький бал встановлюється у людей 
емоційно нестійких, чутливих, невпевнених у собі з невисокою 
рефлективністю та зниженою активністю. 

Субшкала «Наполегливість» виявляє прагнення людини до 
завершення розпочатої справи, силу її намірів. На позитивно-
му полюсі — діяльні, активні особи, які завжди намагають-
ся втілити плани у життя, відповідально ставляться до своєї 
справи та дотримуються соціальних норм; таких людей мобі-
лізують труднощі, але відволікають спокуси та альтернативи. 
Переважання низьких балів вказує на імпульсивну поведінку, 
нестійкість намірів, невпевненість. Разом з тим ці негативні 
прояви можуть компенсуватися за рахунок гнучкості та вина-
хідливості. 

Призначенням субшкали «Самовладання» є діагностика 
здатності до свідомого контролю емоцій. Високі показники ха-
рактерні для врівноважених, емоційно стійких осіб, які здатні 
володіти собою навіть у складних обставинах. Їх характери-
зують впевненість у собі, відсутність страху перед новим та 
неочікуваним, висока готовність до невизначеності. Однак тре-
ба зауважити, що підвищений самоконтроль може призвести 
до постійного занепокоєння і втоми через перенапруження та 
втрату природності поведінки. Протилежний полюс цієї суб-
шкали являє собою імпульсивність, спонтанність, емоційну не-
стійкість у ситуаціях невизначеності. 

Перевага використання запропонованої методики пов’язана 
з аналізом поведінкових механізмів здійснення саморозвит-
ку — самоконтролю, самостійності, активності, саморегуляції 
емоцій у складних життєвих ситуаціях, послідовності, мобілі-
зації власних ресурсів для подолання перешкод. 

Отже, запропоновані діагностичні засоби відповідають мето-
дологічним принципам дослідження і відзначаються зручністю 
щодо емпіричного встановлення кількісних та якісних харак-
теристик готовності студентів-психологів до особистісно-профе-
сійного саморозвитку у контексті їх інтернальності. 
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Висновки та перспективи подальшого дослідження. На осно-
ві здійсненого теоретичного аналізу з’ясовано, що: 1. На цей час 
є актуальною проблема визначення компонентів та внутрішніх 
чинників стимулювання готовності майбутніх психологів до са-
морозвитку особистісних якостей та професійних вмінь. 2. З ме-
тою аналізу готовності до саморозвитку майбутніх психологів в 
експериментально-дослідній роботі широко використовуються 
авторські анкети, проективні методики, особистісні опитуваль-
ники з модифікованими інструкціями. 3. Зміст запропонованих 
нами методик, призначених для виміру схильності до самороз-
витку та особистісних властивостей, що виступають її внутріш-
ньообистісними показниками, дозволяє вважати їх оптимальним 
інструментарієм вивчення компонентів готовності майбутніх пси-
хологів до саморозвитку в особистісній та професійній сферах. 

У перспективах подальшої наукової діяльності — впрова-
дження підібраного психодіагностичного інструментарію для 
встановлення статистично значущих показників взаємозв’язку 
компонентів інтернальності та готовності майбутніх психологів 
до особистісно-професійного саморозвитку. 
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ПСихОДиАГНОСТиЧНий иНСТРуМеНТАРий 
иССЛеДОВАНия КОМПОНеНТОВ ГОТОВНОСТи 
буДуЩих ПСихОЛОГОВ К ЛиЧНОСТНО-
ПРОФеССиОНАЛЬНОМу САМОРАЗВиТиЮ 

В статье охарактеризованы средства и результаты современных ис-
следований готовности будущих психологов к саморазвитию. Указаны 
предложенные автором компоненты готовности студентов-психологов 
к личностно-профессиональному саморазвитию. Охарактеризованы 
методики, пригодные для исследования компонентов готовности буду-
щих психологов к личностно-профессиональному саморазвитию. Обос-
новано использование предложенных методик в пределах психодиаг-
ностического исследования интернальности как фактора готовности 
студентов-психологов к личностно-профессиональному саморазвитию. 

Ключевые слова: саморазвитие; готовность к личностно-професси-
ональному саморазвитию; интернальность; будущие психологи; когни-
тивный, аксиологически-мотивационный и поведенческий компонен-
ты готовности будущих психологов к личностно-профессиональному 
саморазвитию; психодиагностический инструментарий. 
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PSYChODIAGNOSTIC TOOLS FOR STuDYING 
ThE COMPONENTS OF FuTuRE PSYChOLOGISTS’ 
READINESS FOR PERSONAL AND PROFESSIONAL 
SELF-DEVELOPMENT 

The methods suitable for the study of readiness for personal and 
professional self-development are described in the article. Topicality of 
the article is determined by the insufficient study of the components of 
future psychologists’ readiness for personal and professional self-devel-
opment in the context of their internality. So there is a need to choose 
psychodiagnostic tools for solving this problem. 

As a result of the analysis of literary sources, the author found that 
in modern studies future psychologists’ readiness for personal and pro-
fessional self-development had been studied by author’s questionnaires, 
projective methodologies, personal questionnaires with modified instruc-
tions. At the same time, tests that are specially designed to measure the 
propensity to self-development and its indicators are worth attention. 

Based on theoretical analysis of scientific publications, the author 
identified three components of the future psychologists’ readiness for 
personal and professional self-development: cognitive, axiological and 
motivational, behavioral. Methods, proposed for psychodiagnostic study 
of these components, are described in the article. The author gave a jus-
tification of each method’s use as a psychodiagnostic tool for the study 
of the components of the future psychologists’ readiness for personal and 
professional self-development in the context of their internality. 

The perspective of future research is to use the chosen methods to 
study the influence of internality on the readiness of students-psycholo-
gists for personal and professional self-improvement. 

Key words: readiness for personal and professional self-development; 
internality; future psychologists; cognitive, axiological and motivational, 
behavioral components of future psychologists’ readiness for personal 
and professional self-development; psychodiagnostic tools. 
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АдАптАційні особливості мАйбутніх 
військовослужбовців 

У зв’язку з подіями в сучасному українському суспільстві осо-
бливої уваги заслуговує проблема підготовки майбутніх вій-
ськовослужбовців та їх адаптація до військової служби. Служ-
ба в армії це новий та складний етап у житті юнака. В перший 
період служби в армії дуже важливим є процес адаптації, що 
може виявлятися у тривожності. В таких умовах проявляють-
ся особистісні характеристики, які сприяють більш успішно-
му проходженню процесу адаптації та переживання перших 
труднощів. 
Ключові слова: особистість, адаптація, військовослужбовець, 
служба в армії. 

Постановка проблеми. Середовище і умови військової діяль-
ності пред’являють досить жорсткі вимоги до особистості мо-
лодої людини, покликаної на військову службу. Проблема роз-
витку особистості збройного захисника вітчизни на тлі досить 
складних соціально-економічних перетворень і реформування 
суспільства. На жаль, служба в армії давно перестала бути пре-
стижною, і різко обмежився контингент для призову в зброй-
ні сили. Це змушує військових максимально, з різних верств 
суспільства закликати людей на службу, щоб виконати план з 
укомплектування. План призову систематично не виконується 
військкоматами. Та проблема адаптації людини до постійно змі-
нюваних умов життя вже тривалий час є одним з напрямків 
теоретичних і прикладних досліджень військової психології. 

© Кононенко О. І., 2019
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Особливий інтерес до цієї проблеми випливає зі специфіки та 
високої соціальної значимості діяльності військовослужбовців, 
успіх якої залежить від ступеня адаптації та психологічних осо-
бливостей до екстремальних факторів військової служби. 

Аналіз досліджень і публікацій. Особливостям майбутніх 
військовослужбовців приділялася значна увага в роботах су-
часних дослідників. Передусім це дослідження А. Г. Маклако-
ва, О. В. Барабанщикова, Ж. Г. Сенокосова, В. Я. Слєпова та 
інших відомих вчених. 

У ряді досліджень основною тенденцією розвитку змісту під-
готовки фахівців військового профілю розглядається розробка 
нових державних освітніх стандартів як системи вимог сучас-
ного суспільства до характеру і рівня проміжних і кінцевих 
результатів діяльності вищої школи. Проте аналіз існуючих 
стандартів та практик дозволяє констатувати необхідність вдо-
сконалення системи психологічного супроводу процесу станов-
лення професіонала у навчальних закладах Міністерства обо-
рони України, що потребує вивчення глибинно-психологічних 
механізмів особистісного та професійного становлення, а не 
лише педагогічних умов та практик [2]. 

Мета статті — теоретично виявити та емпірично довести 
адаптаційні особливості майбутніх військовослужбовців. 

Виклад основного матеріалу. Підготовка до служби в 
Збройних Силах України — це складна, тривала, цілеспрямо-
вана діяльність суспільства (сім’ї, школи, громадських органі-
зацій), результатом якої має стати готовність юнака до строко-
вої військової служби. 

Залежно від змісту та мети у підготовці до служби в армії 
розрізняють такі її види: фізіологічна підготовка — формування 
готовності всіх фізіологічних систем організму юнака (дихання, 
кровообігу, травлення) до витримування великих і складних на-
вантажень, суворих вимог військової діяльності; фізична підго-
товка — розвиток необхідних воїну фізичних якостей (сили, ви-
тривалості, спритності, рухливості та ін.); початкова військова 
підготовка, яка проводиться на заняттях з допризовної підготов-
ки і формує у юнаків початкові військові знання, практичні на-
вички та вміння; психологічна підготовка. Психологічна готов-
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ність до військової служби — це складна властивість особистості, 
рівень сформованості якої визначається ступенем розвитку всіх 
сфер людської психіки. Усі ці види підготовки взаємопов’язані і 
в сукупності формують готовність особистості до служби в армії. 

Особливості військової служби в сучасних умовах зумовле-
ні низкою зовнішніх (соціально-економічне реформування сус-
пільства) і внутрішніх (реорганізація армії в умовах її різкого 
скорочення) причин. 

Погляди вчених на процес адаптації об’єднує спільне розу-
міння того, що у взаємодії особистості і суспільства в процесі 
адаптації визначальна роль відводиться соціальним умовам. 
Вони впливають на особистість через те мікросередовище, в 
яке людина безпосередньо потрапляє. У свою чергу, особистість 
не є пасивним спостерігачем, який піддається впливам з боку 
групи, а виступає суб’єктом діяльності, виявляючи активність, 
яка залежить від її певних якостей: свідома вмотивованість 
дій, несхильність до чужих впливів, здатність самому прийма-
ти необхідні рішення, система ціннісних орієнтацій і устано-
вок і т. д. Тому змістом соціально-психологічної адаптації є: 
входження молодих людей у військові колективи, засвоєння 
і прийняття норм, традицій, звичаїв мікросередовища, вста-
новлення взаємин «по вертикалі» і «по горизонталі», процеси 
самовизначення і самоствердження. 

Професійно-психологічний відбір у Збройних Силах Украї-
ни — комплекс заходів, спрямованих на забезпечення відбору 
громадян, які призиваються (приймаються) на військову служ-
бу, і військовослужбовців з професійно важливими якостями, 
що відповідають вимогам військово-професійної діяльності. 

Професійно-психологічний відбір є початковим етапом со-
ціально-психологічного супроводу військової служби у Зброй-
них Силах України. Так відбір представляє собою комплекс 
заходів, що сприяють раціональному розподілу призовників за 
спеціальностями, комплектуванню вищих військових навчаль-
них закладів та учбових організацій ТСОУ курсантами і за-
безпечують відповідність психологічних якостей, властивостей 
особистості військових спеціалістів вимогам військово-професі-
ональної діяльності. 
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При проведенні психологічного відбору оцінюються психоло-
гічні та психофізіологічні властивості: особливості мотивацій-
ної сфери, характеру, інтелектуальної і сенсорної організації, 
психомоторики, властивостей нервової системи, темперамент. 

Професійно-психологічний відбір включає в себе соціаль-
но-психологічне вивчення і психофізіологічне обстеження. 
Соціально-психологічне вивчення передбачає оцінку мораль-
них якостей особистості, громадської і трудової активності, 
військово-професіональної спрямованості, умов виховання і 
розвитку, особливостей спілкування і поведінки в колективі. 
Основними методами соціально-психологічного вивчення є: 
аналіз документів; спостереження; анкетування; біографічний 
метод; методика визначення типу поведінки особистості в кон-
фліктній ситуації; узагальнення незалежних характеристик; 
аналіз практичних результатів діяльності; індивідуальна спів-
бесіда. 

Отже психологічна готовність до військової служби — це 
складна властивість особистості, рівень сформованості якої ви-
значається ступенем розвитку всіх сфер людської психіки: мо-
тиваційної, пізнавальної, емоційно-чуттєвої, вольової. 

Адаптаційні здатності індивіда багато в чому залежать від 
психологічних особливостей особистості, що визначають мож-
ливість адекватної регуляції функціонального стану організму 
в різноманітних умовах життя і діяльності. Тому адаптація 
майбутніх військовослужбовців — це один з найважливіших 
процесів, що відбуваються з молодою людиною, що прийшла 
на військову службу. Від цього процесу багато в чому залежить 
надалі діяльність військовослужбовця, його бажання і прагнен-
ня служити і виконувати поставлені перед ним завдання. 

Результати дослідження. Дослідження проводилось на базі 
міського військового комісаріату, у якому брали участь 30 май-
бутніх військовослужбовців у віці від 17 до 19 років. 

Кулагіним Б. В. було запропоновано набір методики, який 
пройшов апробацію за результатами обстеження великої кіль-
кості призовників та військовослужбовців [4]. Реєстрація від-
повідей за методиками проводиться на загальному реєстрацій-
ному аркуші певної форми (табл. 1). 
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Перед початком обстеження досліджувані заповнювали роз-
діли реєстраційного аркуша, який відображає їх соціально-
демографічні характеристики [2]. В набір входять такі мето-
дики: «Підбір слів»; «Числові ряди»; «Фігури»; «Аналогії»; 
«Візерунки»; «Арифметичний рахунок»; «Слухо-розмовна 
пам’ять». 

Для визначення особливостей адаптації майбутніх військо-
вослужбовців використано багаторівневий особистісний опи-
тувальник «Адаптивність» (А. Г. Маклаков і С. В. Чермянін). 
Методика призначена для оцінки адаптаційних можливостей 
особистості з урахуванням соціально-психологічних і деяких 
психофізіологічних показників, що відображають узагальнені 
особливості нервово-психічного і соціального розвитку. 

В основу методики покладено уявлення про адаптацію як 
про безперервний процес активного пристосування людини до 
постійно мінливих умов соціального середовища і професійної 
діяльності. Ефективність адаптації багато в чому залежить від 
того, наскільки реально людина сприймає себе і свої соціальні 
зв’язки, точно порівнює свої потреби з наявними можливостя-
ми і усвідомлює мотиви своєї поведінки. Спотворене або недо-
статньо розвинене уявлення про себе веде до порушення адап-
тації, що може супроводжуватися підвищеною конфліктністю, 
порушенням взаємин, зниженням працездатності і погіршен-
ням стану здоров’я. Випадки глибокого порушення адаптації 
можуть призводити до грубих порушень військової дисциплі-
ни, правопорядку, суїциїдальних вчинків, зриву професійної 
діяльності і розвитку хвороби [5; 6]. 

В результаті дослідження за допомогою методики «Підбір 
слів» було отримано такі результати: середнє значення вибір-
ки — 5,73 бала. Таким чином можливо відзначити, що висо-
ким рівнем словникового запасу володіє 56,6 % (17 досліджу-
ваних); середнім 33,3 % (10 досліджуваних) та низьким 10 % 
(3 досліджуваних) 

У дослідженні з допомогою методики «Числові ряди» було 
отримано середнє значення вибіркової групи — 5,33 бала. Та-
ким чином високий рівень отримали 40 % (12 досліджуваних); 
середній 36,7 % (11 досліджуваних); низький рівень 23,3 % 
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(7 досліджуваних) особливостей логічного мислення, якщо до-
сліджуваний утрудняється при вирішенні подібних завдань, 
це може означати, що він погано аналізує цифровий матеріал, 
не бачить в ньому прихованих закономірностей, тому не може 
ними скористатися, отже його логічне мислення розвинене 
слабо. 

В результаті дослідження за допомогою методики «Фігури» 
було отримано середнє значення вибіркової групи — 5,16 бала, 
таким чином високі показники отримали 36,7 % (11 досліджу-
ваних), середні показники 43,3 % (13 досліджуваних), низькі 
показники 20 % (6 досліджуваних) оцінки зорової пам’яті. 

У дослідженні за допомогою методики «Аналогії» було 
отримано середнє значення вибіркової групи — 5,8 бала, отже 
високі показники отримали 56,6 % (17 досліджуваних) тобто 
людина дала більшість правильних відповідей та можна зро-
бити висновок, що їй доступно розуміння логічних зв’язків, 
вона може оперувати абстрактними поняттями; середні показ-
ники отримали 43,4 % (13 досліджуваних); низькі показни-
ки не було виявлено в цій вибірці (описується з відчуттям 
труднощів на етапі інструкції, насилу міркує вголос про те, 
як пов’язані між собою пари слів, виконує більшість завдань 
тільки за допомогою фахівця, можна робити висновки про 
низький рівень розвитку логічного мислення, про труднощі 
в розумінні аналогій між абстрактними поняттями, про не-
логічність міркувань). 

За допомогою дослідження за методикою «Візерунки» було 
отримано середнє значення по групі — 5,03 бала, отже високі 
результати отримали 30 % (9 досліджуваних); середні резуль-
тати 43,3 % (13 досліджуваних); низькі результати 26,7 % 
(8 досліджуваних) отримали випробувані на просторове сприй-
няття. 

У дослідженні за допомогою методики «Слухова пам’ять» 
було отримано середнє значення вибіркової групи — 5,2 бала: 
високі бали отримали 50 % (15 досліджуваних); середні ре-
зультати 10 % (3 досліджуваних) — середньо розвинена за 
об’ємом короткочасна пам’ять; низькі результати 40 % (12 до-
сліджуваних) — не цілком достатній за об’ємом рівень або на-
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віть низький рівень короткочасної пам’яті. В деяких випадках 
при черепно-мозковій травмі або нейроінфекції досліджува-
ні запам’ятовують перше й останнє слова. При цьому обсяг 
запам’ятовування матеріалу не змінюється. Число слів, утри-
маних і відтворених в першій серії, показує обсяг слухової ко-
роткочасної пам’яті. Нормою вважається обсяг, рівний 7 ± 2 
слів (одиниці інформації). 

У дослідженні за допомогою методики «Арифметичний ра-
хунок» було виявлено арифметичні здібності, середнє значення 
групи випробуваних — 4,86 бала: високі бали отримали 26,6 % 
(8 досліджуваних); середні бали отримані 36,7 % (11 досліджу-
ваних); низькі бали отримали 36,7 % (11 досліджуваних). 

Вирахування відсоткового відношення готовності до вій-
ськової служби призивної молоді. 

Показники 8–10 балів та 6–7 говорять про 1-й і 2-й рівні 
СБС (висока і достатня стійкість до бойового стресу), психоло-
гічної допомоги не потребують. 

В дослідженні після отриманих даних ми відмічаємо, що до 
найвищого рівня не було віднесено жодного досліджуваного, 
оскільки серед досліджуваних не було зареєстровано таких по-
казників. 

10 % (3 досліджуваних) мають достатню кількість балів та 
відноситься до 2 рівня, вони не потребують психологічної до-
помоги. 

Показники 5 балів отримали 66,6 % призовників (20 дослі-
джуваних) — 3-й рівень СБС (задовільна стійкість до бойового 
стресу), здатні виконувати свої функціональні обов’язки, проте 
для досягнення високої ефективності професійної діяльності їм 
потрібно більше часу для адаптації до бойових умов і прове-
дення медико-психологічної корекції. Як правило, у таких вій-
ськовослужбовців спостерігається затяжний період адаптації. 
Вони потребують проведення спеціальних заходів психологіч-
ної допомоги. 

Показники 1–4 бала було відмічено у 23,4 % (7 досліджу-
ваних), що говорить про 4-й рівень СБС (низька стійкість до 
бойового стресу), вони направляються на додаткове медичне 
обстеження. 
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Рис. 1. Відсоткове відношення рівнів готовності призовників 
до військової служби 

Таким чином, можна відмітити, що більшість призовників 
відноситься до середнього рівня, та можуть мати певні затрим-
ки, та потребують проведення спеціальних заходів. 

В результаті дослідження за допомогою багаторівневого 
особистісного опитувальника «Адаптивність» (А. Г. Маклаков 
і С. В. Чермянін) [6] ми отримали наступні дані за шкалою нер-
вово-психічна стійкість (НСП): високий рівень нервово-психіч-
ної стійкості можливо відмітити у 33,3 % (10 досліджуваних), 
який характеризується стійкістю й поведінковою регуляцією 
та високою адекватною самооцінкою й реальним сприйняттям 
дійсності; низький рівень ніхто з досліджуваних не показав. 
Таким чином, 66,6 % (20 досліджуваних) більшість отримали 
середній рівень. 

За шкалою комунікативні здібності (КЗ) було виявлено, що 
100 % (30 досліджуваних) мають результати середнього рівня. 

Результати за шкалою моральна нормативність (МН) були 
наступні: ніхто з випробуваних не отримали низькі результати. 

Високий рівень розвитку моральної нормативності, яка ре-
алізується в реальному оцінюванні своєї ролі у колективі, орі-
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єнтації на дотримання загальноприйнятих норм поведінки, був 
відмічений у 23,4 % (7 досліджуваних). Отже 76,6 % (23 до-
сліджуваних) мають середній рівень моральної нормативності. 

Результати за показником «особистісний адаптивний потен-
ціал» були наступні: в групу з низьким та задовільним осо-
бистісним адаптаційним потенціалом не ввійшов жоден дослі-
джуваний. Отже ми можемо відмітити, що в групі з високою 
та нормальною адаптацією знаходяться 100 % (30 досліджува-
них), а самі особи цих груп досить легко адаптуються до но-
вих умов діяльності, швидко входять у новий колектив, досить 
легко й адекватно орієнтуються в ситуації, швидко виробляють 
стратегію своєї поведінки. Як правило, не конфліктні, мають 
високу емоційну стійкість. 

Отже, адаптація військовослужбовців до умов несення ними 
військової служби є найбільш відповідальним етапом у ста-
новленні особистості воїна. Та впливає на особистість через 
те мікросередовище, в яке людина безпосередньо потрапляє. 
У  свою чергу, особистість не є пасивним спостерігачем, який 
піддається впливам з боку групи, а виступає суб’єктом діяль-
ності, виявляючи активність, яка залежить від її певних якос-
тей: свідома вмотивованість дій, несхильність до чужих впли-
вів, здатність самому приймати необхідні рішення, система 
ціннісних орієнтацій і установок і т. д. 

Отримані дані показали, що більшість призивної молоді, 
котра проходила дослідження, має середні показники, що го-
ворить про їх професійно-психологічний і психофізіологічний 
стан та має високі показники адаптації, що дає можливість 
стверджувати, що це сприятиме у майбутньому успішній адап-
тації до військової служби. 

Висновки. Отримані результати сприяють розумінню осо-
бливостей проходження процесу адаптації до військової служ-
би в залежності від їх особистісних характеристик. Проведене 
дослідження дає можливість впровадити у військову практику 
психологічний супровід соціально-психологічної адаптації мо-
лодих солдатів, що дозволить уникати проблем адаптованості 
військовослужбовців за призовом. Нами показано, що особис-
тісні характеристики та саме адаптаційні особливості майбут-
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ніх військовослужбовців сприяють формуванню психологічної 
готовності до виконання навчально-бойових завдань. 
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АДАПТАЦиОННЫе ОСОбеННОСТи буДуЩих 
ВОеННОСЛужАЩих 

В связи с событиями в современном украинском обществе особого 
внимания заслуживает проблема подготовки будущих военнослужа-
щих и их адаптации к военной службе. Служба в армии это новый 
и сложный этап в жизни юноши. В первый период службы в армии 
очень важным является процесс адаптации, может проявляться в тре-
вожности. В данных условиях проявляются личностные характери-
стики, которые способствуют более успешному прохождению процесса 
адаптации и переживания первых трудностей. 

Ключевые слова: личность, адаптация, военнослужащий, служба 
в армии. 
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ADAPTATION FEATuRES OF FuTuRE MILITARY 
SERVANTS 

Abstract
Preparation for service in the Armed Forces of Ukraine is a complex, 

long-lasting, purposeful activity of the community (families, schools, 
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civic organizations), which should result in a young man’s readiness for 
conscription. 

The purpose of the article is to theoretically identify and empirically 
prove the adaptation features of future servicemen. 

Features of military service in modern conditions are caused by a 
number of external (socio-economic reform of society) and internal 
(reorganization of the army in the conditions of its sharp reduction) 
reasons. 

Psychological readiness for military service is a complex property 
of the individual, the level of formation of which is determined by the 
degree of development of all spheres of the human psyche: motivational, 
cognitive, emotional-sensory, volitional. 

The results obtained help to understand the peculiarities of the 
process of adaptation to military service, depending on their personal 
characteristics. The conducted research makes it possible to introduce in 
psychological practice psychological support of social and psychological 
adaptation of young soldiers, which will allow to avoid problems of 
adaptation of servicemen on conscription. We have shown that the 
personal characteristics and the particular adaptation features of future 
servicemen contribute to the formation of psychological readiness to 
perform combat training tasks. 

Key words: personality, adaptation, serviceman, service in the army. 
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психологічні особливості мотивАції 
професійного сАмовиЗнАчення учнів 9-х клАсів 
нА допрофліьному рівні нАвчАння 

У статті надані теоретичні та практичні аспекти розв’язання 
актуальної психолого-педагогічної задачі — професійного само-
визначення учнів 9-х класів на прикладі аналізу результатів 
експериментального дослідження структури та динаміки психо-
логічних особливостей мотивації професійного самовизначення. 
Дослідження здійснювалося на основі методів математично-
статистичного аналізу (первинна описова статистика, ана-
ліз відмінностей у розподілі ознак за критерієм t Стьюден-
та, кореляційний аналіз з використанням лінійної кореляції 
r

xy
-Пірсона). Математична обробка здійснювалася за допомо-

гою пакета математично-статистичних програм SPSS-17.0, 
Statistica 10.0. 
За результатами емпіричного дослідження визначено, що не-
обхідною умовою оптимального процесу професійного самовиз-
начення є формування та розвиток мотиваційних компонентів 
в учнів на допрофільному рівні навчання у процесі психологіч-
ного супроводу їх професійного самовизначення. 
Ключові слова: структура мотивації, динаміка мотивації, 
взаємозв’язок мотиваційних параметрів, аспекти професійного 
вибору, допрофільний рівень навчання. 

Вступ. Науковий, теоретичний та практичний інтерес пред-
ставляє проблема актуалізації професійного самовизначення 
учнів загальноосвітніх шкіл, ініційована сучасною реформою 
освіти Нової Української школи, а саме: обов’язковий пере-

© Спиця-Оріщенко Н. А., 2019
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хід від допрофільного до профільного рівня навчання у школі, 
з необхідністю вибору подальшого профілю навчання у школі 
або вибору професійного навчального закладу, який вимагає 
формування й розвитку мотиваційного компонента процесу 
професійного самовизначення. 

Сенситивність саме підліткового віку для розвитку мотивації 
професійного самовизначення детермінована соціальною ситу-
ацією розвитку особистості учня, входженням у світ дорослих, 
інтенсивним інтелектуальним розвитком, становленням ново-
го рівня самосвідомості, розвитком особистісної ідентичності, 
зміною Я-концепції, поглибленням особистісної рефлексії, са-
моствердженням власної індивідуальності, усвідомленням до-
магань на соціальне визнання, розбудовою ієрархії мотивів, 
встановленням стійкості домінуючих мотивів. 

Постановка проблеми. Підлітковий вік — неоднорідний пе-
ріод, що визначається наявністю різних фаз, в умовах яких 
відбувається ряд значних змін [3]. Це один з найбільш яскраво 
виражених кризових вікових періодів, що пов’язаний з бурх-
ливим розвитком всіх провідних компонентів особистості та фі-
зіологічними змінами, пов’язаними зі статевим дозріванням [2; 
4; 7; 9]. Таким чином, цими аспектами може бути обумовлена 
психологічна характеристика учнів 9-х класів, які знаходяться 
в процесі розгортання особистісного розвитку (в межах підліт-
кового віку), і тільки розпочинають шлях до справжньої дорос-
лості, самопізнання та пізнання інших тощо. 

Динамічні зміни компонентів мотиваційної структури осо-
бистості підлітка залежать як від його індивідуальних, віко-
вих особливостей як суб’єкта навчання, так від змін у змісті 
й організації процесу навчання і життєдіяльності. Аналізуючи 
мотиваційну структуру процесу навчання й виховання учнів в 
умовах загальноосвітньої школи, потрібно розглядати змістові 
й динамічні характеристики мотивів в єдності. Характеристи-
ки змісту пов’язані з характером навчальної діяльності, а саме: 
самостійністю, узагальненням, дієвістю, усвідомленням, поши-
ренням на кілька навчальних предметів, спрямованістю на різ-
ні сторони навчального процесу, інтересом до змісту, тематики 
й проблематики навчальних матеріалів. 
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Динаміка мотивів має віковий характер та пов’язана з ета-
пом навчання. 

У випадку несформованості професійних, пізнавальних, 
змістових та внутрішніх мотивів навчальна діяльність почи-
нає визначатись мотивами, які не пов’язані з її змістом. Мо-
тиви справляють вплив на процеси усвідомлення, осмислен-
ня, запам’ятовування, визначають спрямованість поведінки 
суб’єкта навчання, вибірковість процесів сприйняття, пам’яті, 
мислення, уваги, уяви, забезпечують вибір власних цілей та 
засобів їх досягнення. 

Мета. Зробити аналіз результатів експериментального до-
слідження структури та динаміки психологічних особливостей 
мотивації професійного самовизначення учнів. 

Результати дослідження. Як і при обробці кількісних по-
казників учнів 7-х, 8-х класів, для визначення психологічних 
особливостей зв’язків між компонентами структури мотивації 
професійного самовизначення учнів 9-х класів, був проведе-
ний кореляційний аналіз за коефіцієнтом лінійної кореляції 
r

xy
-Пірсона [12–15] за методиками сформованого комплексу 

психодіагностики, а саме: «Опитувальника мотивації досяг-
нення» А. Мехрабіана, у модифікації М. П. Магомед-Емінова, 
«Методики діагностики мотиваційної структури навчальної ді-
яльності школяра» М. І. Алексєєвої, М. Т. Дригус, «Методики 
визначення рівня шкільної тривожності» Б. М. Філіпса, «Опи-
тувальника професійних настанов підлітків» І. М. Кондакова, 
«Прогресивних матриць» Дж. Равена. 

Важливим постає аналіз змістових характеристик визна-
чених статистично значущих взаємозв’язків між параметрами 
методик серед даних учнів 9-х класів. 

Перш за все, було уточнено особливості мотивації навчальної 
діяльності в структурі мотивації професійного самовизначення 
учнів 9-х класів. Математично-статистична обробка даних, які 
отримані за методикою М. І. Алексєєвої, М. Т. Дригус, визна-
чила позитивні кореляційні зв’язки між мотивами навчальної 
діяльності школярів (табл. 1). Кількість статистично значущих 
взаємозв’язків між мотивами навчальної діяльності учнів 9-х 
класів є вищою, ніж в матриці даних учнів 7-х та 8-х класів. 
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Також, на відміну від учнів 7-х класів, в кореляційній ма-
триці даних яких найбільшу кількість статистично значущих 
зв’язків визначено щодо показника «мотив саморозвитку», та 
учнів 8-х класів, в кореляційній матриці даних яких найбіль-
шу кількість статистично значущих зв’язків визначено щодо 
показника «мотив позиції школяра», в кореляційній матриці 
даних учнів 9-х класів найбільшу кількість статистично зна-
чущих зв’язків визначено щодо показника «зовнішній мотив». 

Таблиця 1 

Взаємозв’язок показників вираження мотивів у мотиваційній 
структурі навчальної діяльності учнів 9-х класів
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Пізнавальний 
Комунікативний 0,23
Емоційний 0,26* 0,43*
Саморозвитку 0,47* 0,12 0,14
Позиції школяра 0,20 0,31* 0,01 0,26*
Досягнення 0,31* 0,50* 0,20 0,21 0,53*
Зовнішній 0,39* 0,58* 0,39* 0,19 0,62* 0,32*

Примітка: *p<0,05. 

Так, у ході обробки даних визначено наявність статистично 
значущого позитивного взаємозв’язку між зовнішнім мотивом 
та пізнавальним мотивом (r

xy
= 0,39, p<0,05), комунікативним 

мотивом (r
xy
= 0,58, p<0,05), емоційним мотивом (r

xy
= 0,39, 

p<0,05), мотивом позиції школяра (r
xy
= 0,62, p<0,05) та досяг-

нення (r
xy
= 0,32, p<0,05). 

Таким чином, з прагненням учнів 9-х класів до задоволення 
інших, тобто не навчальних потреб чи досягнення інших цілей 
у навчальній діяльності, страхом покарання / радістю від успі-
ху у ній взаємопов’язані прагнення до розвитку пізнавальних 
здібностей, отримання задоволення від інтелектуальної діяль-
ності, прагнення зайняти певну позицію в стосунках з оточую-
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чими, задоволення емоційної складової навчальної діяльності, 
усвідомлення позиції «Я-школяр», а також значущим є праг-
нення досягти у навчальній діяльності успіху та результатів, 
які задовольняють та якими пишаються. 

Найбільше значення коефіцієнтуа лінійної кореляції r
xy
-

Пірсона серед описаних вище взаємозв’язків виявлено між по-
казником «зовнішній мотив» та «мотив позиції школяра». Вод-
ночас це значення є найвищим у всій матриці даних учнів 9-х 
класів. Тож вираження зовнішнього мотиву (заохочення, пока-
рання) в навчальній діяльності учня 9-го класу взаємопов’язане 
найбільше з почуттям значущості від приналежності себе до 
колективу класу, школи, почуттям гордості від статусу учня. 

Означений взаємозв’язок був визначений і в учнів 8-х кла-
сів, проте, значення коефіцієнта лінійної кореляції r

xy
-Пірсона 

між показником «зовнішній мотив» та «мотив позиції школя-
ра» в учнів 9-х класів є вищим. Тобто можемо припустити пев-
ну динаміку розвитку та укріплення цього взаємозв’язку. 

Іншими стрижневими мотивами у мотиваційній структурі 
навчальної діяльності учнів 9-х класів, згідно з обрахованою 
кореляційною матрицею даних, постають комунікативний мо-
тив та вже означений мотив позиції школяра. Підкреслимо, 
що в кореляційній матриці даних учнів 8-х класів за кількістю 
взаємозв’язків комунікативний мотив також поставав одними 
із найбільш значущих, а найтіснішим (за значенням коефіцієн-
та лінійної кореляції r

xy
-Пірсона) був визначений його зв’язок 

з показником «мотив позиції школяра». В той час як останній, 
як вже зазначалося, виявився стрижневим. Означене не було 
встановлено у кореляційній матриці даних учнів 7-х класів. 

У ході обробки даних учнів 9-х класів визначено наявність 
статистично значущого позитивного взаємозв’язку між комуні-
кативним мотивом та емоційним мотивом (r

xy
= 0,43, p<0,05), 

мотивом позиції школяра (r
xy
= 0,31, p<0,05), мотивом досяг-

нення (r
xy
= 0,50 p<0,05), та, як вже зазначалося, зовнішнім 

мотивом (r
xy
= 0,58, p<0,05). Таким чином, з прагненням учнів 

9-х класів зайняти певну позицію в стосунках з оточуючими 
взаємопов’язані задоволення емоційної складової навчальної 
діяльності, вираження почуття гордості від статусу учня, праг-
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нення досягти успіху у навчальній діяльності, а також вира-
ження зовнішнього мотиву (заохочення / покарання). 

Найбільше значення коефіцієнта лінійної кореляції r
xy
-

Пірсона серед описаних вище взаємозв’язків виявлено між 
показником «комунікативний мотив» та «зовнішній мотив». 
Означений взаємозв’язок був визначений і в учнів 8-х класів, 
проте, значення коефіцієнту лінійної кореляції r

xy
-Пірсона між 

цими показниками в учнів 9-х класів є вищим, аніж в учнів 8-х 
класів. Тобто можемо припустити певну динаміку розвитку та 
укріплення цього взаємозв’язку. 

Відтак прагнення зайняти певну позицію в стосунках 
з оточуючими у навчальній діяльності в учнів 9-х класів 
взаємопов’язане найбільше з бажанням задоволення інших, не 
навчальних потреб чи досягнення інших цілей, страхом пока-
рання / радістю від успіху у навчальній діяльності. 

У ході обробки даних учнів 9-х класів визначено наявність 
статистично значущого позитивного взаємозв’язку між мотивом 
позиції школяра та мотивом саморозвитку (r

xy
= 0,26, p<0,05), 

мотивом досягнення (r
xy
= 0,53, p<0,05), та, як вже зазначало-

ся, комунікативним (r
xy
= 0,31, p<0,05) і зовнішнім мотивом 

(r
xy
= 0,62, p<0,05). Таким чином, з вираженням в учнів 9-х кла-

сів почуття гордості від статусу учня взаємопов’язані прагнення 
до пізнання себе і розвитку власних здібностей, до досягнення 
успіху у навчальній діяльності, до посідання певної позиції в 
стосунках з оточуючими, а також з бажанням задоволення ін-
ших, не навчальних потреб чи досягнення інших цілей, стра-
хом покарання / радістю від успіху у навчальній діяльності. 

При цьому, як вже підкреслювалося, найбільше значен-
ня коефіцієнта лінійної кореляції r

xy
-Пірсона серед описаних 

вище взаємозв’язків виявлено між показником «мотив позиції 
школяра» та «зовнішній мотив». І це значення є найвищим у 
всій матриці даних учнів 9-х класів. 

Іншими стрижневим мотивами у мотиваційній структурі 
навчальної діяльності учнів 9-х класів, згідно з обрахованою 
кореляційною матрицею даних, постають мотив досягнення 
та пізнавальний мотив. Наголосимо, що ці мотиви за кількіс-
тю статистично значущих взаємозв’язків визначені одними із 
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найбільш значущих і серед даних учнів 8-х класів. При цьому 
означене не було встановлено у кореляційній матриці даних 
учнів 7-х класів. 

У ході обробки даних учнів 9-х класів визначено наявність 
статистично значущого позитивного взаємозв’язку між мотивом 
досягнення та пізнавальним мотивом (r

xy
= 0,31, p<0,05), та, як 

вже зазначалося, комунікативним мотивом (r
xy
= 0,50, p<0,05), 

мотивом позиції школяра (r
xy
= 0,53, p<0,05), зовнішнім моти-

вом (r
xy
= 0,32, p<0,05). Таким чином, з прагненням учнів 9-х 

класів досягти успіху у навчальній діяльності взаємопов’язані 
прагнення до розвитку пізнавальних здібностей та отриманням 
задоволення від інтелектуальної діяльності, до посідання пев-
ної позиції в стосунках з оточуючими, вираження почуття гор-
дості від статусу учня, а також вираження зовнішнього мотиву 
(заохочення / покарання). 

Відмітимо, що найбільше значення коефіцієнта лінійної 
кореляції r

xy
- Пірсона серед описаних вище взаємозв’язків 

виявлено між показником «мотив досягнення» та «мотив по-
зиції школяра». Підкреслимо, що серед даних в учнів 8-х кла-
сів найтіснішим (за значенням коефіцієнта лінійної кореляції 
r

xy
-Пірсона) був визначений взаємозв’язок між показником 

«мотив досягнення» й «мотив саморозвитку». Тож з прагнен-
ням учнів 9-х класів досягти успіху у навчальній діяльності 
взаємопов’язані найбільше вираження почуття значущості від 
приналежності себе до колективу класу, школи, почуття гор-
дості від статусу учня. 

У свою чергу, в учнів 9-х класів було визначено наявність 
статистично значущого позитивного взаємозв’язку між пізна-
вальним мотивом та емоційним мотивом (r

xy
= 0,26, p<0,05), 

мотивом саморозвитку (r
xy
= 0,47, p<0,05), та, як вже зазнача-

лося, мотивом досягнення (r
xy
= 0,31, p<0,05) і зовнішнім мо-

тивом (r
xy
= 0,39, p<0,05). Таким чином, вираження інтересу 

до здобуття знань у навчанні буде вищим, якщо в учня 9-го 
класу знаходить свій прояв прагнення до емоційно комфортної 
атмосфери на уроках, прагнення до саморозвитку, прагнення 
досягати успіху, а також значущою постає зовнішня регуляція 
навчальної діяльності. 
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Як і в учнів 8-х класів, найтіснішим (за значенням коефіцієн-
та лінійної кореляції r

xy
-Пірсона) був визначений взаємозв’язок 

між показником «пізнавальний мотив» та «мотив саморозвит-
ку». Тож прагнення до навчання, збагачення власних знань 
про світ учнів 9-х класів взаємопов’язані більшою мірою з 
прагненням до розвитку кмітливості та розуму, для того щоб 
здаватися й справді бути цікавою людиною. 

Менш значущими у мотиваційній структурі навчальної ді-
яльності учнів 9-х класів, згідно з обрахованою кореляційною 
матрицею даних, постають емоційний мотив та мотив самороз-
витку. 

Як вже було підкреслено, визначена наявність статистично 
значущого позитивного взаємозв’язку між емоційним мотивом 
та пізнавальним (r

xy
= 0,26, p<0,05), комунікативним (r

xy
= 0,43, 

p<0,05), зовнішнім мотивом (r
xy
= 0,39, p<0,05). 

Таким чином, прагнення до емоційно-комфортної атмосфери 
на уроках учнів 9-х класу взаємопов’язане з вираженням інте-
ресу до здобуття знань, прагнення до посідання певної позиції 
в стосунках з оточуючими, а також значущою постає зовнішня 
регуляція навчальної діяльності. 

Підкреслимо, що у кореляційній матриці даних учнів 8-х 
класів не було визначено жодного статистично значущого 
взаємозв’язку з показником «емоційний мотив», а в учнів 7-х 
класів визначено один статистично значущий взаємозв’язок з 
показником «емоційний мотив», а саме з показником «мотив 
саморозвитку». 

При цьому найбільше значення коефіцієнта лінійної кореля-
ції r

xy
-Пірсона серед описаних вище взаємозв’язків в учнів 9-х 

класів виявлено між показником «емоційний мотив» та «комуні-
кативний мотив». Відтак прагнення до емоційно комфортної ат-
мосфери на уроках учнів 9-х класів найбільше пов’язано з праг-
ненням до посідання певної позиції в стосунках з оточуючими. 

Як вже було підкреслено, у ході обробки даних учнів 9-х 
класів визначено наявність статистично значущого позитив-
ного взаємозв’язку між мотивом саморозвитку та пізнаваль-
ним мотивом (r

xy
= 0,47, p<0,05), мотивом позиції школяра 

(r
xy
= 0,26, p<0,05). Підкреслимо, що у кореляційній матриці 
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даних учнів 8-х класів було визначено аналогічні статистично 
значущі взаємозв’язки. 

Згідно з вищезазначеними результатами, як і в учнів 8-х 
класів найтіснішим (за значенням коефіцієнта лінійної кореля-
ції r

xy
-Пірсона) був визначений взаємозв’язок між показником 

«мотив саморозвитку» та «пізнавальний мотив». Тож прагнен-
ня до розвитку власного розуму та кмітливості, для того щоб 
бути цікавою людиною, найбільше пов’язані з вираженням ін-
тересу до здобуття знань в учня 9-го класу. 

Підсумовуючи, можемо зазначити, що мотиваційна структу-
ра навчальної діяльності в учнів 9-х класів стає більш чіткою 
(згідно з аналізом кількості взаємозв’язків між її елементами), 
а найбільшу кількість зв’язків визначено щодо показника «зо-
внішній мотив». Водночас стрижневим мотивами постають ко-
мунікативний мотив, мотив позиції школяра, мотив досягнен-
ня, пізнавальний мотив. 

Можемо підкреслити тісний зв’язок між показником «зо-
внішній мотив» та показниками «мотив позиції школяра», 
«комунікативний мотив». Визначаючи ці зв’язки у матриці да-
них учнів 7-х класів та 8-х класів та порівнюючи значення кое-
фіцієнта лінійної кореляції r

xy
-Пірсона з аналогічним у матри-

ці даних учнів 9-х класів, можемо припустити певну динаміку 
розвитку та укріплення цих взаємозв’язків. Тобто вони відо-
бражають особливе значення шкільної комунікації в учнів 9-х 
класів і вплив її особливостей на навчальну діяльність, а саме: 
зв’язок між бажанням задоволення інших, не навчальних по-
треб чи досягнення інших цілей, страхом покарання, радістю 
від успіху та усвідомленням позиції «Я-школяр» і прагненням 
до посідання певної позиції в стосунках з оточуючими. 

На відміну від учнів 7-х та 8-х класів, в яких було встанов-
лено, що високий рівень розвитку загального (невербального) 
інтелекту (за методикою «Прогресивні матриці» Дж. Равена) 
позитивно корелює з високим рівнем розвитку мотиву праг-
нення до успіху / низьким рівнем розвитку мотиву уникнення 
невдачі (за методикою «Опитувальник мотивації досягнення» 
А. Мехрабіана, модифікація М. П. Магомед-Емінова), в учнів 
9-х класів була визначена наявність статистично значущого 
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негативного взаємозв’язку між показником рівня розвитку 
загального (невербального) інтелекту (за методикою «Прогре-
сивні матриці» Дж. Равена) та емоційним мотивом (за методи-
кою М. І. Алексєєвої, М. Т. Дригус) r

xy
=-0,35, p<0,05. 

Відтак, чим більшим є рівень розвитку загального інтелек-
ту, тим меншим є прояв прагнення до емоційно комфортної ат-
мосфери на уроці («гарний вчитель»). І навпаки, чим меншим 
є рівень розвитку загального інтелекту, тим більшим є прояв 
прагнення до емоційно комфортної атмосфери на уроці. Мож-
ливо, відбувається певна компенсація наявного інтелектуаль-
ного рівня емоційними характеристиками, що обумовлюють 
навчання [1]. 

Було уточнено особливості структури професійних настанов 
учнів 9-х класів за відповідною методикою І. М. Кондакова 
(табл. 2). 

Таблиця 2 

Взаємозв’язок показників вираження компонентів структури 
професійних настановлень учнів 9-х класів
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Нерішучість / рішучість 
у професійному виборі
Раціоналізм / імпульсив-
ність професійного вибору

0,49*

Оптимізм / реалізм віднос-
но професійного вибору

–0,13 –0,05

Висока самооцінка / за-
нижена самооцінка

–0,37* –0,15 0,44*

Залежність / самостійність 
у професійному виборі

0,44* 0,18 –0,15 0,06

Примітка: *p<0,05. 
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Згідно з даними отриманої кореляційної матриці кількість 
взаємозв’язків між показниками методики в учнів 9-х класів, 
на відміну від учнів 7-х класів, є вдвічі більшою, що може бути 
свідченням розвитку структури професійних настанов учнів. 
З іншого боку, кількість взаємозв’язків між показниками ме-
тодики в учнів 9-х класів та 8-х класів суттєво не відрізня-
ється. Тому важливим постає аналіз змістових характеристик 
визначених статистично значущих взаємозв’язків між параме-
трами серед даних учнів 9-х класів. 

Як і в учнів 7-х та 8-х класів, стрижневою характеристикою у 
структурі професійних настанов постає показник ступеня рішу-
чості у професійному самовизначенні. Проте, якщо в учнів 7-х 
класів визначені взаємозв’язки даного показника з ступенем ра-
ціоналізму професійного вибору та рівнем самооцінки, а в учнів 
8-х класів — з показником рівня оптимізму, ступеня залежності 
професійного вибору і рівня самооцінки, то в учнів 9-х класів ви-
значені взаємозв’язки цього показника зі ступенем раціоналізму 
та залежності професійного вибору, а також з рівнем самооцінки. 

Відповідно до знаку значення коефіцієнта лінійної кореля-
ції r

xy
-Пірсона можемо визначити, що нерішучість у професій-

ному виборі взаємопов’язана з раціоналізмом професійного ви-
бору (r

xy
= 0,49, p<0,05), заниженою самооцінкою (r

xy
= -0,37, 

p<0,05) та залежністю у професійному виборі (r
xy
= 0,44, 

p<0,05). І навпаки: рішучість і впевненість у професійному ви-
борі взаємопов’язані з більшою самостійністю та імпульсивніс-
тю відносно цього вибору та вищим рівнем самооцінки в учнів 
9-х класів. 

Як видно з таблиці 2, найбільше значення коефіцієнта ліній-
ної кореляції r

xy
-Пірсона серед описаних вище взаємозв’язків 

виявлено між показником «нерішучість / рішучість у профе-
сійному виборі» та «раціоналізм / імпульсивність професійного 
вибору» (r

xy
= 0,49, p<0,05). Тож ступінь рішучості у профе-

сійному виборі в учнів 9-х класів взаємопов’язана найбільше 
з готовністю діяти за планом, після ґрунтовних роздумів, ви-
робляти план дій. 

Підкреслимо, що в учнів 8-х класів найтіснішим (за зна-
ченням коефіцієнта лінійної кореляції r

xy
-Пірсона) був визна-
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чений взаємозв’язок між показником «нерішучість / рішучість 
у професійному виборі» та «висока самооцінка / занижена са-
мооцінка». Натомість в учнів 7-х класів найтіснішим (за зна-
ченням коефіцієнта лінійної кореляції r

xy
-Пірсона) був визна-

чений взаємозв’язок між показником «нерішучість / рішучість 
у професійному виборі» та «раціоналізм / імпульсивність про-
фесійного вибору». 

В той же час, значення коефіцієнта лінійної кореляції r
xy
-

Пірсона між показником «нерішучість / рішучість у професій-
ному виборі» та «раціоналізм / імпульсивність професійного 
вибору» в матриці даних учнів 9-х класів є вищим, що до-
зволяє припустити динаміку розвитку та укріплення такого 
зв’язку. Більше того, це значення коефіцієнта лінійної коре-
ляції r

xy
-Пірсона є найвищим у всій означеній матриці даних 

(див. табл. 2). 
З’ясовано, що учням 9-х класів, яким властиві вищеописані 

відчуття невпевненості, нерішучості, труднощів, пов’язаних із 
вибором або початком професійної діяльності, немає прояву ви-
раження показника «проблеми й страхи у стосунках з вчителя-
ми» за методикою Б. М. Філіпса (r

xy
= -0,26, p<0,05). 

Натомість визначений взаємозв’язок між показником «за-
лежність / самостійність у професійному виборі» та «загальна 
тривожність у школі» (за методикою Б. М. Філіпса) (r

xy
= 0,30, 

p<0,05) вказує на те, що несамостійність, соціальна залеж-
ність, що проявляється при здійсненні професійного вибору, 
пов’язані з різними формами включення учня 9-го класу в 
життя школи. І чим більшим є рівень шкільної тривожності, 
тим більшим є рівень залежності у професійному виборі. І, на-
впаки, за умов прояву залежності у професійному виборі за-
гальна тривожність у школі є вищою. 

В учнів 9-х класів, як і в учнів 8-х класів (на відміну від 
учнів 7-х класів), визначено взаємозв’язок рівня самооцінки 
з показником рівня оптимізму відносно професійного вибору. 
Більший оптимізм відносно професійного вибору, який про-
являється у відчутті власної обраності, «юнацькому макси-
малізмі», упевненості, ідеалізації, відчутті, що абсолютно всі 
проблеми щодо професійної діяльності можна легко виріши-
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ти, в учнів 9-х класів взаємопов’язаний з вищим рівнем само-
оцінки. 

Таким чином, компонентна структура професійних настанов 
учнів 9-х класів набуває своєрідності і є ближчою до анало-
гічної структури учнів 8-х класів, на противагу структурі 7-х 
класів. 

Було встановлено, що, на відміну від учнів 7-х класів, в яких 
не було визначено значної кількості зв’язків показників мето-
дики М. І. Алексєєвої, М. Т. Дригус і методики І. М. Кондакова 
(був визначений лише один статистично значущий позитивний 
взаємозв’язок між показником «оптимізм /реалізм професійно-
го вибору» і зовнішнім мотивом навчальної діяльності), в учнів 
9-х класів, як і в учнів 8-х класів, було визначено п’ять статис-
тично значущих позитивних взаємозв’язків, що може свідчити 
про відзначену раніше більшу чіткість структури мотивації про-
фесійного самовизначення в учнів 9-х та 8-х класів у порівнянні 
з учнями 7-х класів. Можемо відтак відмітити більшу суттєвість 
взаємозв’язків між мотивами навчальної діяльності та компо-
нентами структури професійних настанов. 

Водночас важливим постає аналіз змістових характеристик 
визначених статистично значущих взаємозв’язків між параме-
трами серед даних учнів 9-х класів. 

Так, було визначено статистично значущий позитивний 
взаємозв’язок між показником «оптимізм /реалізм профе-
сійного вибору» і показниками одних зі стрижневих мотивів 
навчальної діяльності учнів 9-х класів: «комунікативний мо-
тив» (r

xy
= 0,28, p<0,05), «мотив позиції школяра» (r

xy
= 0,27, 

p<0,05), «мотив досягнення» (r
xy
= 0,37, p<0,05). 

Таким чином, упевненість, ідеалізація, відчуття, що абсолют-
но всі проблеми щодо професійної діяльності можна легко вирі-
шити, взаємопов’язані з прагненням до посідання певної позиції 
в стосунках з оточуючими, усвідомленням позиції «Я-школяр» 
та прагненням до успіхів у навчальній діяльності [10]. 

Причому визначальним постає саме останнє (за значенням 
коефіцієнта лінійної кореляції r

xy
-Пірсона): чим вищим є прояв 

мотиву досягнення у навчальній діяльності, тим вищим є про-
яв оптимізму, а не реалізму при професійному виборі. 
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З іншого боку, було визначено статистично значущий по-
зитивний взаємозв’язок між показником «висока самооцінка / 
занижена самооцінка» і показниками вже зазначених стриж-
невих мотивів навчальної діяльності учнів 9-х класів: «мотив 
позиції школяра» (r

xy
= 0,26, p<0,05) і «мотив досягнення» 

(r
xy
= 0,28, p<0,05). 
Тож, чим вищими є віра у власні здібності, сила, довіра до 

власних суб’єктивних вражень, завзятість та готовність до по-
долання труднощів, тим більший прояв у навчальній діяльнос-
ті набувають усвідомлення позиції «Я-школяр» й прагнення до 
успіхів [10]. 

Таким чином, особливості ставлення до себе відображають-
ся у навчальній і професійній мотивації, а саме в особливос-
тях професійного вибору. Разом з тим з ними взаємопов’язані 
одні зі стрижневих мотивів навчальної діяльності учнів 9-х 
класів: комунікативний мотив, мотив позиції школяра і до-
сягнення. 

Було уточнено особливості шкільної тривожності в учнів 
9-х класів за відповідною методикою Б. М. Філіпса (див. 
табл. 3). 

Порівняння кореляційних зв’язків визначених в учнів 7-х, 
8-х та 9-х класів, дозволяє відзначити спільні та відмінні риси 
шкільної тривожності. На відміну від учнів 7-х класів, в яких 
стрижневими постають загальна тривожність у школі, низька 
фізіологічна опірність стресу та фрустрація потреби у досяг-
нення успіху, учнів 8-х класів, в яких стрижневими постають 
загальна тривожність у школі, проблеми і страхи у стосунках з 
учителями, в учнів 9-х класів стрижневою постає загальна три-
вожність у школі (за кількістю кореляційних зв’язків). Вона, у 
свою чергу, позитивно корелює з рядом показників, що визна-
чають її своєрідність. 

Так, в учнів 9-х класів було визначено статистично значу-
щий взаємозв’язок між показником «загальна тривожність у 
школі» і «переживання соціального стресу» (r

xy
= 0,37, p<0,05), 

«страх самовираження» (r
xy
= -0,30, p<0,05), «страх невідповід-

ності очікуванням оточуючих» (r
xy
= 0,30, p<0,05), «низька фі-

зіологічна опірність стресу» (r
xy
= 0,26, p<0,05). 
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Отже, з одного боку, загальний емоційний стан учнів 9-х 
класів у школі взаємопов’язаний із соціальними чинниками, а 
саме: переживанням соціального стресу, страхом самовиражен-
ня, страхом невідповідності очікуванням оточуючих, тоді як 
з іншого боку — з їх психофізіологічними особливостями, які 
уповільнюють адаптацію підлітків до стресогенних ситуацій, 
підвищуючи можливість деструктивної або неадекватної реак-
ції на тривожні фактори середовища [11]. 

Проте, виходячи зі значення коефіцієнта лінійної кореля-
ції r

xy
-Пірсона, у зазначених зв’язках більш значущими поста-

ють саме соціальні чинники. Можна зазначити, що загальна 
тривожність у школі буде вищою за умов прояву переживання 
соціального стресу та страху невідповідності очікуванням ото-
чуючих. 

Цікаво, що статистично значущий взаємозв’язок «загальна 
тривожність у школі» і «переживання соціального стресу» був 
визначений у всіх вікових групах, проте, виходячи зі значення 
коефіцієнта лінійної кореляції r

xy
-Пірсона у зв’язку, можемо 

визначити його посилення у групі учнів 9-х класів. 
Ураховуючи знак коефіцієнта, можна визначити, що загаль-

на тривожність, з іншого боку, взаємопов’язана з відсутністю 
прояву страху самовираження (r

xy
= -0,30, p<0,05). За умов про-

яву останнього — меншим постає вираження переживання со-
ціального стресу (r

xy
= -0,41, p<0,05). 

Це не було визначено щодо учнів 7-х та 8-х класів. Припус-
тимо, що це є проявом специфіки соціальних шкільних пере-
живань дев’ятикласників. 

Статистично значущий позитивний взаємозв’язок було ви-
значено між показником «фрустрація потреби у досягнен-
ні успіху» і «страх невідповідності очікуванням оточуючих» 
(r

xy
= 0,35, p<0,05), «проблеми й страхи у стосунках з учителя-

ми» (r
xy
= 0,27, p<0,05). 

Тож психічний фон, що є несприятливим, гальмує або уне-
можливлює розвиток власної потреби в досягненні високого ре-
зультату, успіху та буде зростати за умови прояву орієнтації 
на значуще оточення в оцінюванні власних думок, вчинків, ре-
зультатів, тривоги за оцінки, які виставлені оточуючими людь-
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ми, очікування негативних оцінок від інших, а також проблем 
і страхів у стосунках з учителями учнів 9-х класів [8]. 

Як вже вказувалося раніше, саме соціальні чинники поста-
ють значущими при виникненні шкільної тривожності. Вищео-
креслене актуалізується за умов прояву страху невідповідності 
очікуванням оточуючих. 

Показник «проблеми й страхи у стосунках з вчителями» 
дев’ятикласників має негативну кореляцію з показником 
«пізнавального мотиву» навчальної діяльності за методи-
кою М. І. Алексєєвої, М. Т. Дригус (r

xy
= — 0,25, p<0,05). Тож 

характер стосунків з учителем взаємопов’язаний з вираженням 
одного з головних мотивів навчальної діяльності — пізнаваль-
ного. Відтак, за умов вираження переживань щодо стосунків з 
учителями, інтерес до здобуття знань буде меншим [5; 6]. 

У той же час показник «фрустрації потреби у досягненні 
успіху» дев’ятикласників має негативну кореляцію з показ-
ником рівня розвитку «мотиву прагнення до успіху / мотиву 
уникнення невдачі» за методикою «Опитувальник мотивації 
досягнення» А. Мехрабіана, модифікація М. П. Магомед-Емі-
нова (r

xy
= — 0,32, p<0,05). Тож психічний фон, що є неспри-

ятливим, не дозволяє учням 9-х класів розвивати власні по-
треби досягнення високого результату та успіху, буде нижчим 
за умов прояву мотиву прагнення до успіху. Цілком логічна 
закономірність. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Таким 
чином, аналіз даних дає змогу визначити, що, по-перше, в 
учнів 9-х класів структура мотивації професійного самовизна-
чення набуває свого розвитку та укріплюється. 

По-друге, складові провідних факторів у структурі моти-
вації професійного самовизначення в учнів 9-х класів можуть 
характеризувати вихід мотивації професійного самовизначення 
на новий рівень. На відміну від учнів 7-х та 8-х класів в учнів 
9-х класів прослідковується тенденція до укріплення системи 
навчальної мотивації, поряд з якою укріплюються зв’язки між 
елементами професійного вибору, а також визначальними по-
стають аспекти досягнення успіху. Разом з тим в учнів 9-х кла-
сів на перше місце виходить значення шкільної комунікації та 
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прояв зовнішньої регуляції навчальної діяльності. Знаходить 
свій прояв нерішучість та залежність професійного вибору з 
вираженим раціоналізмом його здійснення. Прослідковується і 
високий рівень фрустрації потреби у досягненні успіху за про-
явом високого рівня мотиву уникнення невдачі. 

По-третє, знаходять свій прояв соціальні чинники загальної 
шкільної тривожності (проблеми й страхи у стосунках з учи-
телями, страх ситуації перевірки знань) та низькі показники 
рівня розвитку загального (невербального) інтелекту. 

По-четверте, наймеш вираженими у структурі мотивації про-
фесійного самовизначення постають прагнення до розвитку влас-
них здібностей у навчальній діяльності (вираження взаємозв’язку 
пізнавального мотиву і мотиву саморозвитку), особливості само-
оцінки та її зв’язку з аспектами професійного вибору (висока 
самооцінка та оптимізм відносно професійного вибору). 

Отримані емпіричні результати мають бути враховані при 
розробці системи розвивально-корекційних заходів. 
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ПСихОЛОГиЧеСКие ОСОбеННОСТи МОТиВАЦии 
ПРОФеССиОНАЛЬНОГО САМООПРеДеЛеНия 
уЧАЩихСя 9-х КЛАССОВ НА ДОПРОФиЛЬНОМ 
уРОВНе ОбуЧеНия 

В статье представлены теоретические и практические аспекты ре-
шения актуальной психолого-педагогической задачи — профессио-
нального самоопределения учащихся 9-х классов на примере анализа 
результатов экспериментального исследования структуры и динамики 
психологических особенностей мотивации профессионального само-
определения. 

Исследование осуществлялось на основе методов математико-стати-
стического анализа (первичная описательная статистика, анализ раз-
личий в распределении признаков по критерию t Стьдента, корреля-
ционный анализ с использованием линейной корреляции r

xy
-Пирсона). 

Математическая обработка осуществлялась с помощью пакета матема-
тико-статистических программ SPSS-17.0, Statistica 10.0. 

Результат эмпирического исследования доказал, что необходимым 
условием оптимального процесса профессионального самоопределения 
является формирование и развитие мотивационных компонентов у 
учащихся на допрофильном уровне обучения в процессе психологиче-
ского сопровождения их профессионального самоопределения. 
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PSYChOLOGICAL FEATuRES OF MOTIVATION 
OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 
OF 9th GRADES PuPILS AT PRE-PROFILE LEVEL 

The theoretical and practical aspects of the solution of the actual psy-
chological and pedagogical problem of professional self-determination of 
pupils at the pre-profile level of education are presented in the article. 

The research is done on mathematical-statistical analysis (prima-
ry descriptive statistics, analysis of differences in the distribution of 
characteristics by criterion t Student, correlation analysis using linear 
correlation of r

xy
-Pearson). Mathematical processing was carried out 

using a package of mathematical and statistical software SPSS-17.0, 
Statistica 10.0. 

The analysis of the results of an experimental research of the structure 
and dynamics of psychological characteristics of the motivation for pro-
fessional self determination process of pupils is considered. The structure 
of the motivation for professional self-determination becomes self-evident 
and strengthened. The components of the leading factors in the structure 
of the motivation of professional self-determination can characterize the 
output of the motivation of professional self-determination to a new level. 
A tendency to strengthen the system of learning motivation is presented, 
the links between the elements of professional choice are strengthened, as 
well as the defining aspects of the achievement of success. 

The correlation between concepts is marked: professional self-determi-
nation, psychological features of motivation, pre-profile level of educa-
tion, structure of motivation. 

The necessary condition for an optimal process of professional self-
determination is the formation and development of motivational compo-
nents for pupils at the second stage of education. The obtained empirical 
results should be taken into account according to the development of 
system of corrective measures. 
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The prospects of further studies are determined through the prism 
of the formation and development of various types of motivation for the 
young person. The aim of further developing and corrective psychologi-
cal work and psychological support for the process of professional self-
determination of schoolchildren at pre-profile level of education is noted. 

Key words: structure of motivation, dynamics of motivation, inter-
connection of motivational parameters, aspects of professional choice, 
pre-profile level of education. 
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проблемА мотивАційної сфери в особистісно-
діяльнісному вимірі 

Стаття присвячена аналізу проблеми мотиваційної сфери в осо-
бистісно-діяльнісному вимірі. У цьому аспекті суперечливість та 
неоднозначність вивчення мотиваційної сфери пояснюється до-
тичними багатовимірними, маловпорядкованими та суб’єктивно 
спрямованими дослідженнями цієї проблематики, проте наукове 
обґрунтування такого широкого погляду на мотиви та мотивацію 
потребує ґрунтовного аналізу та систематизації знань, виділених 
критеріїв, за якими здійснювалася класифікація та системати-
зація, було багато. Це припустимо, оскільки структура моти-
вації взагалі багатозначна за змістом і різними формами, але 
подібне різноманіття не дозволяє прямо чи опосередковано до-
слідити особливості мотивації в осіб із різними диспозиціями або 
у різних ситуаціях. Зокрема саме різноманіття підходів суттєво 
ускладнює вивчення особливостей мотивації жінок у бізнесі. Ви-
ходячи з неузгодженості великого обсягу матеріалу з проблеми 
мотивації, у статті розглянуто можливі варіанти класифікації 
та систематизації наукової інформації з досліджуваного напря-
му. Класифікація мотивів за видами передбачає критерії стій-
кості-нестійкості, традиційних форм людської активності (гра, 
вчення, професійна, суспільна діяльність), екстраінтернальної, 
суспільної та моральної спрямованості, темпоральні ознаки та 
ін., складність проблеми мотивів та мотивації особистості як од-
нієї зі стрижневих у психологічній науці пов’язана не тільки із 
тим, що вона розкриває особливості суб’єктивного психічного 
відображення дійсності, але й із занадто широким проблемним 
полем, яке створює ілюзію опрацьованості та повного аналізу. 
Спроба класифікації мотивів за видами, традиційними форми 
активності (гра, вчення, професійна, суспільна діяльність) та 
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темпоральними ознаками не охоплює можливих напрямів на-
укових розвідок, але дозволяє визначити перспективу емпірич-
ного дослідження, зокрема звузити проблемну зону та виявити 
особливості мотивації сучасних жінок у бізнесі. 
Ключові слова: особистість, діяльність, мотив, мотивація, моти-
ваційна сфера, мотиваційна установка, класифікація, стійкість. 

Постановка проблеми. Складність дослідження мотиваційної 
сфери особистості, не дивлячись на її широку представленість 
в науці, пов’язана із необхідністю розпізнавання в мотивації 
основних механізмів її формування та системоутворюючих 
структурних компонентів. У цьому аспекті суперечливість та 
неоднозначність вивчення мотиваційної сфери пояснюється до-
тичними багатовимірними, маловпорядкованими та суб’єктивно 
спрямованими дослідженнями цієї проблематики, проте науко-
ве обґрунтування такого широкого погляду на мотиви та мо-
тивацію потребує ґрунтовного аналізу та систематизації знань. 
Оскільки вивчення мотиваційної сфери складало проблемне 
поле для багатьох наукових розвідок, інтереси яких інколи 
були протилежними 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оскільки вивчен-
ня мотиваційної сфери складало проблемне поле для багатьох 
наукових розвідок, інтереси яких інколи були протилежни-
ми (Дж. Аткінсон, І. В. Імедадзе, В. І. Ковальов, К. Левін, 
О. М. Леонтьєв, А. Маслоу, Д. Мак-Клелланд, В. Е. Міль-
ман, Г. Мюррей, Г. Олпорт, В. Штерн З. Фрейд, Х. Хекхау-
зен, П. М. Якобсон та ін.), критеріїв, за якими здійснювалася 
класифікація та систематизація було багато. Це припустимо, 
оскільки за А. О. Реаном структура мотивації взагалі багато-
значна за змістом і різним формам [11], але подібне різноманіт-
тя не дозволяє прямо чи опосередковано дослідити особливості 
мотивації у осіб із різними диспозиціями або у різних ситуа-
ціях. Зокрема саме різноманіття підходів суттєво ускладнює 
вивчення особливостей мотивації жінок у бізнесі. 

Мета статті. Головною метою цієї статті є узагальнення та 
систематизація наукової інформації про мотиваційну сферу в 
особистісно-діяльнісному вимірі. 
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Виклад основного матеріалу. Виходячи з неузгодженості 
великого обсягу матеріалу з проблеми мотивації, розглянемо 
можливі варіанти класифікації та систематизації наукової ін-
формації з досліджуваного напряму. 

Класифікація за видами. Х. Хекхаузен, пропонуючи види 
мотивів, основним критерієм їх класифікації вважав стійкість-
нестійкість: 1) узагальнені стійкі як абстрактні цілі, які вира-
жаються в індивідуально-особистісних особливостях незалежно 
від ситуації або діяльності; 2) конкретні стійкі як систематична 
активність, які можуть бути реалізовані у конкретній діяльнос-
ті (науковій, викладацькій, інструментальній та ін.); 3) загальні 
нестійкі з узагальненим предметним змістом, без будь-якої іє-
рархізації; 4) конкретні нестійкі, пов’язані із конкретною ме-
тою, якій властива вузька часова перспектива [15]. 

Наступним критерієм класифікації мотивів за видами по-
стають традиційні форми людської активності (гра, вчення, 
професійна, суспільна діяльність тощо). 

Традиційно в науці широко представлений навчальний ас-
пект мотивації, зокрема у студентській спільноті (О. О. Гараєв 
[1], С. В. Крутько [6], М. Г. Лаврова [7], С. Л. Рубінштейн [13], 
О. Б. Тринчук [14], Н. Є. Шахова [16] та ін.). Так, С. Л. Рубін-
штейн зробив акцент на різних мотивах навчальної діяльності 
та виділила мотиви, пов’язані із: 1) безпосереднім інтересом до 
змісту навчального предмета; 2) інтересом до інтелектуальної 
діяльності, якого потребує навчальний процес; 3) індивідуаль-
ною схильністю особистості до даної навчальної дисципліни; 
4) опосередкованим інтересом щодо можливої практичної ді-
яльності у майбутньому [13]. 

В дослідженні С. В. Крутько порівнювалися навчально-про-
фесійні мотиви студентів-майбутніх психологів та вчителів 
фізичного виховання та виділено основні їх відмінності [6]. 
Авторкою виявлено, що у студентів — майбутніх вчителів 
фізичного виховання баланс мотивів зсунутий у бік спрямо-
ваності на завдання, більше виражені мотиви змагання і до-
сягнення, а у студентів-психологів в процесі освітньої діяль-
ності формується спрямованість на міжособистісну взаємодію 
та більше розвинений змістовний компонент мотивації. Дослі-
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джуючи мотиваційну готовність студентів — майбутніх еко-
номістів на різних етапах навчання, О. Б. Тринчук виявила, 
що у мотиваційній сфері майбутніх економістів відбуваються 
принципові зміни [14]. Так, на початку навчання визначаль-
ний характер у студентів має зовнішня позитивна мотивація, 
що визначає рушійним чинником наявність визнання у своїй 
соціальній групі, отримання вербальних та невербальних вина-
город та позитивної оцінки власної діяльності. На завершаль-
ній стадії навчання у студентів превалює вплив зовнішньої та 
внутрішньої позитивної мотивації, а останнім чинником ак-
тивності постає зовнішня негативна мотивація. У сфері фарма-
ції мотиваційну сферу студентів-медиків та керівників фарма-
цевтичних установ досліджував О. О. Гараєв, який виявив такі 
загальні види мотивів для всіх представників фармацевтичної 
сфери: орієнтація на професійний розвиток, основними озна-
ками якої є прагнення: до вдосконалення свого професійного 
рівня, підвищення кваліфікації, досягнення професійної май-
стерності, професійного успіху; орієнтація на професійне спів-
товариство, основними ознаками якої є: орієнтація на роботу 
з людьми, прагнення досягати соціальної злагоди в робочому 
колективі, потреба у визнанні з боку професійної спільноти, 
ототожнення себе зі своєю професійною групою, професійним 
співтовариством; орієнтація на професійну допомогу, основни-
ми ознаками якої є: стійкий інтерес до процесу діяльності, за 
умовами якого можна реалізувати в найширшому сенсі потре-
бу у служінні суспільству, моральному задоволенні результа-
тами своєї праці в професії, яка за своїм визначенням закли-
кає до гуманності, у служінні охороні здоров’я суспільства [1]. 
М. Г. Лаврова, досліджуючи особливості емоційно-мотивацій-
них диспозицій студентів у сесійний та позасесійний періоди 
виявила негативні зв’язки між мотивацією уникнення невдачі 
і виразністю станів фрустрації та ригідності; позитивні зв’язки 
між нервово-психічною напругою і тривожністю, фрустраці-
єю, ригідністю та рівнем мотивації досягнення [7]. В дослі-
дженні Н. Є. Шахової розглядалася структура мотиваційної 
сфери студентів соціономічних спеціальностей — майбутніх 
психологів та педагогів із різним рівнем суб’єктної активності 
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[16]. Так, авторкою були створені факторні моделі мотивації 
для типів активності: з орієнтацією на самодостатність (для 
цієї групи характерні домінування мотиву власного благопо-
луччя, прагнення до особистісної першості, наполегливість у 
досягненні мети, прагнення зробити діяльність цікавішою, а її 
результат кращим, отримання задоволення від успіху і невдо-
волення легкістю досягнення успіху, відсутність духу супер-
ництва); з орієнтацією на самопідвищення та на комфортне 
соціальне оточення (представники цих груп відчувають власну 
відповідальність за те, як складається їх життя, джерелом до-
сягнень вважать власні здібності і якості. Вони зацікавлені у 
вирішенні ділових проблем, орієнтовані на ділове співробіт-
ництво, здатні відстоювати власну позицію і думку стосовно 
ділових проблем). 

Різні аспекти професійної мотивації досліджувалися 
С. І. Лискою [8], Є. М. Макотою [9], Л. Г. Почебут [10] та ін. 

Так, С. І. Лиска, розглядаючи особливості мотиваційно-
потребової сфери працівників податкової міліції, заломлю-
вав її через категорію професійної компетентності та виявив 
специфічну ієрархію мотивів: у працівників слідчого відді-
лу та відділу по боротьбі з корупцією домінують матеріальні 
мотиви поведінки, потім йдуть мотиви соціальної надійності 
та безпеки за власне здоров’я і життя і на останньому місці 
знаходяться мотиви, що розкривають потреби у визнанні [8]. 
Натомість, як засвідчують результати емпіричного досліджен-
ня, особливістю потребово-мотиваційної сфери працівників 
податкової міліції також є те, що між групами з різним рів-
нем професійної компетентності різниця в кількості виборів 
основних мотивів незначна. Вивчаючи мотивацію діяльності 
державних службовців, низка українських вчених (Л. Г. По-
чебут [10]) основними мотивами професійної діяльності виді-
ляли прагнення до досягнення успіху, вибір власних цілей, 
незалежність, установку на соціальну нерівність. Як бачимо, 
мотивація державних службовців, а особливо тих, хто займає 
керівні посади, має свою специфіку. Зазначимо, що стрижнем 
мотиваційної сфери державного службовця має бути її просо-
ціальна спрямованість, оскільки, як підкреслює О. М. Мако-
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та, від адекватної мотивації залежить результативність діяль-
ності всього підприємства та його конкурентоспроможність на 
ринку [9]. 

Класифікація за екстраінтернальною спрямованістю 
(Є. О. Єлфімов [2], К. Замфір [3], В. І. Ковальов [5]). Так, 
Є. О. Єлфімов класифікує мотиви за типами активності та ви-
діляє: зовнішню мотивацію і зовнішньо мотивовану поведін-
ку; внутрішню мотивацію і внутрішньо мотивовану поведін-
ку [2]. Обгрунтовуючи таку класифікацію, вчений підкреслює 
динамічний статус локалізації мотивації: якщо активізуючий 
та регулюючий чинники зі статусу внутрішніх переходять у 
статус зовнішніх, уся мотивація також набуває характеру зо-
внішньої. Згідно з В. І. Ковальовим, особистість також має дві 
провідні мотиваційні системи: зовнішню і внутрішню, кожна з 
яких має свій зв’язок із діяльністю та особливостями особис-
тості [5]. Так, система зовнішньої мотивації щільно пов’язана 
з інструментальною діяльністю і зовнішньою системою конт-
ролю, а система внутрішньої мотивації — із самодіяльністю 
та внутрішнім контролем, пошуком напруги і труднощів, які 
супроводжуються інтересом і натхненням. 

Класифікація за суспільною спрямованістю. Різні аспекти 
суспільно-особистісної спрямованості мотивів досліджували-
ся Л. І. Божович, яка, в залежності від моральної спрямованос-
ті особистості та її установок, виділяла особистісні, суспільні, 
егоїстичні та суспільно значимі мотиви. У цьому ж контек-
сті В. І. Ковальов виокремлював мотиви: ідейні та моральні, 
які відображають особистісні переконання, особливості світо-
гляду, норм та принципів поведінки; колективістські, які ві-
дображають, яким чином індивідуальна поведінка особистості 
заломлюється через норми життя конкретного колектива [5]. 
У контексті суспільної спрямованості Г. В. Рогова та І. О. Пан-
кратова вважають, що соціальна мотивація пов’язана із почут-
тям обов’язку перед державою, перед близькими людьми; в той 
час як вузькоособиста мотивація визначає прагнення до само-
ствердження, а іноді й шлях до особистого благополуччя [12]. 
Вчені виокремлюють соціальні мотиви, які визначаються по-
требами суспільства та складають зовнішню (широку соціальну 
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та вузькоособисту) і внутрішню мотивацію, кожна з яких може 
мати як позитивний, так і негативний характер. 

Класифікація за темпоральною ознакою (Є. П. Ільїн [4], 
Г. В. Рогова [12]) передбачає виокремлення дальньої (дистант-
ної, відстроченої) та близької (актуальної) мотивації та різних 
видів мотиваційних настанов: оперативних, які характеризу-
ють діяльність, та перманентних, які характеризують спрямо-
ваність особистості. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, складність проблеми 
мотивів та мотивації особистості як однієї зі стрижневих у пси-
хологічній науці пов’язана не тільки із тим, що вона розкриває 
особливості суб’єктивного психічного відображення дійсності, 
але й із занадто широким проблемним полем, яке створює ілю-
зію опрацьованості та повного аналізу. Спроба класифікації мо-
тивів за видами, традиційними форми активності (гра, вчення, 
професійна, суспільна діяльність) та темпоральними ознаками 
не охоплює можливих напрямів наукових розвідок, але дозво-
ляє визначити перспективу емпіричного дослідження, зокрема 
звузити проблемну зону та виявити особливості мотивації су-
часних жінок у бізнесі. 
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ПРОбЛеМА МОТиВАЦиОННОй СФеРЫ В ЛиЧНОСТНО-
ДеяТеЛЬНОСТНОМ иЗМеРеНии 

Статья посвящена анализу проблемы мотивационной сферы в лич-
ностно-деятельностного измерении. В этом аспекте противоречивость 
и неоднозначность изучения мотивационной сферы объясняется кос-
венными многомерными, малоупорядоченнымы и субъективно на-
правленными исследованиями этой проблематики, однако научное 
обоснование такого широкого взгляда на мотивы и мотивацию требует 
основательного анализа и систематизации знаний, выделенных крите-
риев, по которым осуществлялась классификация и систематизация, 
было много. Это допустимо, поскольку структура мотивации вообще 
многозначна по содержанию и различным формам, но подобное много-
образие не позволяет прямо или косвенно исследовать особенности мо-
тивации у лиц с различными диспозициями или в разных ситуациях. 
В частности именно многообразие подходов существенно усложняет 
изучение особенностей мотивации женщин в бизнесе. Исходя из несо-
гласованности большого объема материала по проблеме мотивации, в 
статье рассмотрены возможные варианты классификации и система-
тизации научной информации по исследуемому направлению. Класси-
фикация мотивов по видам предусматривает критерии устойчивости-
неустойчивости, традиционных форм человеческой активности (игра, 
учение, профессиональная, общественная деятельность), экстраинтер-
нальной, общественной и нравственной направленности, темпоральные 
признаки и др. Сложность проблемы мотивов и мотивации личности 
как одной из стержневых в психологической науке связана не только 
с тем, что она раскрывает особенности субъективного психического 
отражения действительности, но и со слишком широким проблемным 
полем, которое создает иллюзию проработанности и полного анализа. 
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Попытка классификации мотивов по видам, традиционным формам 
активности (игра, учение, профессиональная, общественная деятель-
ность) и темпоральным признакам не охватывает возможных направ-
лений научных исследований, но позволяет определить перспективу 
эмпирического исследования, в частности сузить проблемную зону и 
выявить особенности мотивации современных женщин в бизнесе. 

Ключевые слова: личность, деятельность, мотив, мотивация, моти-
вационная сфера, мотивационная установка, классификация, устой-
чивость. 

Strukova O. V. 
post-graduate student of the department of differential and special 
psychology Odessa I. I. Mechnikov National University 

PRObLEM OF MOTIVATIONAL SECTOR IN PERSONAL-
ACTIVE MEASuREMENT 

The article is devoted to the analysis of the problem of motivational 
sphere in the personality-activity dimension. In this aspect the contra-
dictory and ambiguous study of the motivational sphere is explained by 
tangent, multidimensional, small-scale and subjectively directed studies 
of this problem, however, the scientific substantiation of such a broad 
view of motives and motivation requires a thorough analysis and sys-
tematization of knowledge, allocation of criteria for classification and 
systematization was many. 

This is assumed, since the structure of motivation in general is signif-
icant in content and in different forms, but such diversity does not allow 
explicitly or indirectly to investigate the features of motivation in people 
with different dispositions or in different situations. In particular, the 
very diversity of approaches significantly complicates the study of the 
peculiarities of women’s motivation in business. Proceeding from the 
discrepancy of a large volume of material on the problem of motivation, 
in the article the possible variants of classification and systematization 
of scientific information on the investigated direction are considered. 

Classification of motives by type includes criteria of stability-insta-
bility, traditional forms of human activity (game, teaching, professional, 
social activity), extra-internal, social and moral orientation, temporal 
signs, etc. the complexity of the problem of motives and personality mo-
tivation as one of the pivots in psychological science is not only due to the 
fact that it reveals the peculiarities of the subjective mental reflection of 
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reality, but also the too wide problem field, which creates the illusion of 
elaboration and complete analysis. 

An attempt to classify motives by type, traditional forms of activ-
ity (game, teaching, professional, social activity) and temporal features 
does not cover the possible directions of scientific research, but allows 
to determine the prospect of empirical research, in particular, to narrow 
the problem area and to identify the peculiarities of the motivation of 
modern women in business. 

Key words: personality, activity, motive, motivation, motivational 
sphere, motivational setting, classification, stability, 
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Акмеологический подход в АнАлиЗе 
нАрушений АдАптАционного потенциАлА 
студентов специАльности морского и речного 
трАнспортА 

В статье проведен анализ литературных источников по про-
блеме акмеологического подхода в процессе становления лич-
ности; особенностей нарушений адаптационных возможностей 
человека в условиях длительного плавания. Рассмотрены осо-
бенности акмеологического подхода в становлении личности 
студента высшего учебного заведения специальности морского 
и речного транспорта. 
Ключевые слова: акмеологический подход, судоводительские 
специальности, психоэмоциональное состояние, нарушение 
адаптации, экстремальные условия. 

Актуальность исследования. Адаптация современного чело-
века к постоянно меняющимся условиям внешнего мира — одна 
из важных задач многих научных направлений. Современные 
глобально-кризисные проблемы дают запрос современному ис-
следователю на поиск новых возможностей для адаптации че-
ловека, поиска новых внешних и внутренних ресурсов для их 
рационального решения. Один из конструктивных путей — ак-
меологический, включающий изучение основных закономерно-
стей, согласно которым человек развивается, самореализуется, 
факторов, непосредственно участвующих в негативном и поло-
жительном контексте на процесс самореализации, самореорга-
низации личности. 

© Шевченко Р. П., 2019
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В современном разнообразии отраслей акмеологии: меди-
цинская, юридическая, военная, педагогическая, управленче-
ская и т. д. — методы акмеологии, применяемые в морской 
отрасли, особенно важны в силу сложности данной профессии, 
связанной с длительным пребыванием человека в экстремаль-
ных условиях труда. 

Таким образом, цель исследования: проанализировать воз-
можности акмеологического подхода в рамках формирования 
личности студента высшего учебного заведения специальности 
морского и речного транспорта; провести теоретический анализ 
литературы, посвященной проблеме акмеологического подхода 
в процессе становления личности. 

Результаты исследования. Работа Платонова С. Г., Ковла-
кас Е. Г. посвящена анализу методов психодиагностики, изуче-
нию их критериев с точки зрения оценки акмеологического уров-
ня профессиональных и личностных качеств индивида, которые, 
по мнению авторов, могут служить базисом для формирования 
целостных представлений о курсантах морских специальностей 
на основе экспериментально-теоретического анализа [1]. 

Исследователи Бучек А. А., Ермоленко А. В. проанализи-
ровали особенностей акмеологических инвариантов професси-
онализма как регулятора успешного достижения профессио-
нального развития. Авторами предлагается подход к изучению 
акмеологических инвариантов через анализ подсистем профес-
сионализма, обусловленных спецификой деятельности руково-
дителей образовательных организаций [2]. 

Исследователи подчеркнули, что особую роль в акмеоло-
гическом подходе занимает концепция личностно-професси-
онального развития. Согласно данной концепции получают 
реализацию непосредственно законы акмеологии: личностно-
профессионального развития и умножения личностного потен-
циала и самовыражения личности в профессии. 

Научный интерес вызывает трактовка отмеченными автора-
ми процессуального развития субъекта труда до высокого уров-
ня профессионализма. 

Согласно акмеологической концепции, по мнению авторов, 
данный процесс следует рассматривать с системных позиций, 
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а именно в связи с изменениями и развитием подсистем про-
фессионализма личности и деятельности. При этом необходи-
мым является нормативная регуляция, мотивация на разви-
тие. Примером таких проявлений может служить мотивация 
на профессиональные достижения. Рефлексивное самосознание 
позволяет личности в данном случае самоорганизоваться, рас-
крыть собственные резервы, личностный потенциал. 

Авторы Литвак Р. А., Колярова И. О. посвятили исследо-
вание изучению сущности акмеологического подхода в рам-
ках социализации личности в социокультурном образователь-
ном процессе, проанализирована рефлексивная деятельность 
личности, самознание как процесс инкультурации личности. 
Выделили особенности социализации личности в социокуль-
турном образовательном пространстве с точки зрения акмеоло-
гического подхода. В результате исследования авторы пришли 
к выводу о том, что социализация с точки зрения акмеологи-
ческого подхода представляет собой процесс планомерного раз-
вития личности в социуме, приобщения к социокультурным 
ценностям [3]. 

Исследователи подчеркнули, что акмеологический подход 
в современной науке, рассматривающей вопросы, связанные 
с образованием, приобрел универсальный характер. Ценность 
подхода, подчеркнули авторы, состоит в возможности его ис-
пользования на каждом этапе непрерывного образования. 

Отметили, что исследователи, работающие в рамках акмео-
логического подхода, зрелость личности рассматривают больше 
не в биологическом, физиологическом аспектах, а с точки зре-
ния уровня зрелости личности, степени ее адаптированности к 
социальным коммуникациям. 

Степень развития морально-нравственных качеств, как по-
казатель зрелости личности, авторы рассмотрели через готов-
ность личности к гуманному отношению к окружающим, го-
товности пожертвовать своими интересами и пр. 

Такая трактовка акмеологического подхода приобретает осо-
бый смысл в рамках его применения в исследовании особенно-
стей психоэмоционального состояния студентов высших учеб-
ных заведений специальности морского и речного транспорта. 
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Пребывая в силу профессиональных обязанностей длитель-
ное время в «закрытом коллективе» в периоды длительного 
рейса, субъект выделенной группы испытывает психоэмоцио-
нальный дискомфорт в силу вынужденного длительного обще-
ния с одним и тем же кругом людей, не имея возможности 
изменить сложившуюся ситуацию. 

По причине этого в отношениях со временем формируется 
эмоциональная несдержанность, снижение уровня внутрен-
него аудита, контроля происходящих с субъектом событий, 
снижение уровня контроля собственных неконтролируемых 
агрессивных реакций на потенциально конфликтные ситуа-
ции. 

В силу вышеперечисленного наличие развитых морально-
нравственных качеств, и как следствие этого развитая личност-
ная структурированность, когда субъект способен противосто-
ять объективно присутствующему имманентно существующему 
стрессовому состоянию, необходимо именно для отмеченной 
категории студентов высших учебных заведений. 

Особый интерес и практическая значимость акмеологиче-
ского подхода возникает при рассмотрении особенностей фор-
мирования личности в условиях освоения профессии. 

Так, исследование Михайловой А. Г. посвящено изучению 
возможностей внедрения акмеологического подхода с целью 
обеспечения эффективных условий образовательного процесса 
в вузе с учетом акмеологической теории зрелости. Автор при-
шла к заключению, что применение акмеологического подхода 
выступает как средство и условие формирования личности ком-
петентного инженера, профессионала [4]. 

Автор рассмотрела в рамках акмеологического подхода эта-
пы формирования профессионально-технических способностей 
студента, будущего инженера. Подчеркнула, что реализация 
акмеологического подхода к развитию профессионально-техни-
ческих способностей требует разработки этапов процесса раз-
вития с учетом акмеологической теории зрелости. 

Автор выделила следующие этапы акмеологической теории 
зрелости: репродуктивно-нормативный, нормативно-творче-
ский, собственно творческий этап. 
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Кедрова Е. М. в рамках проведенного исследования рас-
смотрела проблему и некоторые теоретико-методологические 
предпосылки становления интеллектуально зрелой личности в 
рамках акмеологического подхода к развитию человека. В сво-
ей работе автор обозначила комплекс ценностей, критериев и 
показателей интеллектуальной зрелости личности исходя из 
специфики образовательной среды высшей школы [5]. 

Исследователи Карипбаев Б. И., Зиатдинова Ф. Н., Муха-
мадеев И. Г., Ахмерова Н. М. в рамках исследования философ-
ско-акмеологического подхода к определению мировоззренче-
ских и методологических приоритетов развития современного 
высшего образования показали необходимость использования 
эпистемологического и аксиологического потенциала акмеоло-
гии в образовании. Пришли к выводу, что под активизацией 
человеческого фактора следует понимать не только движение 
к отдельному индивиду через предоставление ему условий, вы-
работку стимулов, формирование мотивов деятельности, но и 
становление индивида как личности, освобождение «внутрен-
него человека» [6]. 

Авторы подчеркнули необходимость использования акме-
ологического подхода, акмеологических конструкций во всех 
сферах высшей школы, акмеологическим содержанием должен 
быть охвачен весь учебный процесс. 

Соблюдение этого требования особенно важно при подготов-
ке студентов высшей школы специальностей морского и речно-
го транспорта, так как сама профессия, условия ее выполнения 
требуют от личности моряка высокого уровня стрессоустойчи-
вости, что должно формироваться в рамках акмеологического 
подхода со студенческой скамьи. 

Вербицкая Н. О., Матафонов М. Э., Федоров В. А. предло-
жили акмеологический подход к осмыслению проблемы адап-
тации и ориентации выпускников системы профессионального 
образования в изменяющихся социально-экономических усло-
виях [7]. 

Исследователи подчеркнули, что одна из серьезных проблем 
будущего профессионала состоит в том, что будучи хорошо 
адаптированным к среде учебного заведения, которое он по-
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сещает, он совершенно не готов к производственной ситуации, 
дезадаптирован на рынке труда. 

Выводы. Следует отметить небольшое количество исследо-
ваний, посвященных вопросам акмеологического подхода к 
профессиям, связанным с длительным пребыванием человека 
в экстремальных психоэмоциональных, физических условиях. 

Одно из таких направлений — изучение особенностей акме-
ологического похода в изучении становления личности, про-
фессиональизма студента высшего учебного заведения специ-
альности морского и речного транспорта. 

В силу специфических условий труда, связанных с трудно-
стями пребывания в длительном рейсе, данные профессии от-
личаются 

– психоэмоциональными нагрузками: длительное пребыва-
ние вдали от дома, привычной обстановки, родных и близких; 

– физическими: физические нагрузки, часто неравномерно 
распределенные в силу вахтового метода организации работы; 

– климатических: пребывание в различных климатических 
зонах, связанное с этим переживание частой смены погодных 
условий; 

– социальными: длительное пребывание в «закрытом кол-
лективе», без возможности смены партнеров по общению, а 
также информационной истощаемостью партнеров по долж-
ностным обязанностям, досугу; 

– физиологические: смена пищевого рациона, отсутствие 
возможности питаться «как хочется», необходимость в силу 
работы находиться в помещениях с неблагоприятными услови-
ями (повышенный шумовой фон, душный воздух, повышенная 
температура в силу близости работающих механизмов и пр.). 

Таким образом, вопрос о возможностях акмеологического 
подхода в изучении процесса становления студентов высшего 
учебного заведения специальности морского и речного транс-
порта является важным, малоизученным, нуждается в исследо-
вании в следующих аспектах: физическом, социальном, психо-
эмоциональном, психофизиологическом, климатическом и пр. 
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АКМеОЛОГІЧНий ПІДхІД В АНАЛІЗІ ПОРуШеНЬ 
АДАПТАЦІйНОГО ПОТеНЦІАЛу СТуДеНТІВ 
СПеЦІАЛЬНОСТІ МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО 
ТРАНСПОРТу 

У статті проведено аналіз літературних джерел з проблеми акме-
ологічного підходу в процесі становлення особистості; особливостей 
порушень адаптаційних можливостей людини в умовах тривалого пла-
вання. Розглянуто особливості акмеологічного підходу в становленні 
особистості студента вищого навчального закладу спеціальності мор-
ського і річкового транспорту. 

Ключові слова: акмеологічний підхід, судноплавні спеціальності, 
психоемоційний стан, порушення адаптації, екстремальні умови. 
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ACMEOLOGICAL APPROACh IN ThE ANALYSIS 
OF VIOLATIONS OF ThE ADAPTATION POTENTIAL 
OF STuDENTS OF SPECIALTY OF MARITIME 
AND RIVER TRANSPORT 

The article analyzes the problems of adaptation of a modern person 
to the constantly changing conditions of the external world as one of the 
important tasks of the acmeological approach. Acmeological approach is 
interpreted as involving the study of the basic laws, according to which 
a person develops, self-actualizes. 

In the modern variety of branches of acmeology: medical, legal, mili-
tary, educational, managerial, etc. Acmeology methods used in the mari-
time industry are especially important due to the complexity of the pro-
fession, associated with the long stay of a person in extreme working 
conditions. 

The purpose of the research: to analyze the possibilities of the acmeo-
logical approach within the framework of the formation of the personal-
ity of a student of a higher educational institution with a specialty of 
sea and river transport; to conduct a theoretical analysis of the literature 
devoted to the problem of the acmeological approach in the process of the 
formation of a personality. 

Due to specific working conditions associated with the difficulties of 
being on a long voyage, these professions differ 

– psycho-emotional stress: a long stay away from home, familiar sur-
roundings, family and friends; 

– physical: physical activity, often unevenly distributed due to rota-
tional organization of work; 

– climatic: staying in different climatic zones, associated with this 
experience of frequent change of weather conditions; 

– social: long stay in the «closed team», without the possibility of a 
sufficient change of partners in communication, as well as information 
exhaustion of partners in official duties, leisure; 

– physiological: changing the diet, lack of the ability to eat «as you 
want», the need for work to be in rooms with adverse conditions (in-
creased noise background, stuffy air, elevated temperature due to the 
proximity of working mechanisms, etc.). 
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Thus, the question of the possibilities of an acmeological approach 
in studying the process of the formation of the personality of a student 
in a higher educational institution of maritime and river transport is an 
important, little-studied, needs to be studied in the following aspects: 
physical, social, psycho-emotional, psycho-physiological, climatic, etc. 

Key words: acmeological approach, navigational specialties, psy-
choemotional state, violation of adaptation, extreme conditions. 
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роль сАмоАктуАліЗАції в життєвому 
проектувАнні особистості 

У статті розкрито суть феномена самоактуалізації та окрес-
лено її роль у життєвому проектуванні особистості. Проа-
налізовано основні підходи до категорії самоактуалізації та 
життєвого проектування у науковій літературі. Визначено 
зміст, відмінність у варіативних підходах до їх розуміння. 
Виокремлено концептуальне положення самоактуалізації на 
психологічному рівні. Позначено життєвий проект як зміс-
товний, логічний потужний творчий засіб життєорганізації 
та життєвдосконалення, що упорядковує, супроводжує, під-
тримує й загалом продовжує процес самоактуаліації осо-
бистості. Розкрито взаємозв’язок самопочуття та здоров’я 
особистості з рівнем її самоактуалізації. Зазначено, що са-
моактуалізованість є психологічною самоціллю проектуючої 
особистості. 
Ключові слова: життєвий проект, проектування, самоактуалі-
зація, самореалізація, особистість, внутрішній потенціал. 

Постановка проблеми. ХХІ століття принесло з собою чи-
мало змін інформаційно-технологічного характеру. Кожна 
особистість, яка живе у цей час, має не лише пристосуватися 
до умов, що склалися, а й набути собі певні життєтворчі ком-
петенції, які дозволять сконструювати майбутнє в напрямку 
всесторонньої актуалізуції внутрішнього потенціалу. Особливої 
актуальності нині набули питання індивідуальної самоактуалі-
зованості особистості та організації її життя згідно з нормами і 
правилами нового суспільства. 

© Широких А. О., 2019
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Як зазначав В. Кремень: «Сформувавши інноваційну осо-
бистість, здатну до творення змін і сприйняття змінності, ми 
зможемо стати конкурентоспроможною нацією. Тому що змін-
ність, трансформація перестає бути винятком, а стає правилом, 
сутнісною ознакою функціонування суспільства і кожного його 
члена зокрема. Змінність стає правилом для кожного в ХХІ 
столітті. Змінність, динамізм як сутнісні ознаки способу життя 
людини стає закономірністю. І українське суспільство в ціло-
му, а освіта зокрема мають підготувати людину до життя в 
нових умовах, сформувати людину інноваційну» [11]. 

Науковці наразі серйозно зайнялися проблемою життєвого 
проектування. Тому що нові особливості життєтворчості інди-
віда ініціюють до пошуку рівноваги між новими особливостями 
суспільних норм, закономірностями середовища та діяльністю 
індивіда в ньому. До головних психологічних новоутворень 
нашої епохи в сфері життєвого проектування можна віднести 
аксіопсихологічне проектування життя; цілісно-цільове плану-
вання майбутнього; структурування часових параметрів; спів-
віднесення бажань і можливостей; утворення індивідуальних 
цілей; формування життєвих задач; дотримання індивідуально-
го самоменеджменту; каузально-атрибутивна темпоральність; 
здібності до життєтворчості, до самодетермінації, до самореалі-
зації, саморозвитку та діяльності. 

Такі життєві параметри, що регулюють, діють комплексно, 
приводять до досягнень людиною екзистенціальної структура-
лізованості, відчуття повноти життя і одночасно до індивіду-
альної самоакуалізованості. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Аналіз теоретико-
емпіричних досліджень, наукових публікацій та періодичних 
видань дозволяє систематизувати відомості, що описують дві 
центральні категорії дослідження. 

Загальнопсихологічний формат пізнання аксіопсихологічно-
го проектування особистості — підвладний еволюції (І. Гуляс, 
В. Глазичев, М. Бригадир). Як категорія психології та проблема 
сучасного суспільства висвітлюється в напрямках: психології 
життєвого шляху (Б. Ананьєв, Г. Крайг, Г. Томе, Е. Еріксон, 
Л. Кулешова, С. Максименко, Є. Варламова, Ю. Михайлова, 
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R. Rahe); тематичної структуралізації життя (К. Левін); 
життєвої програми особистості (І. Мартинюк, Л. Сохань); 
життєвого сценарію (Е. Берн); життєтворчості (В. Одо-
лінський, В. Ямницький, С. Ковпак, І. Богослов, А. Кабиш-
Рибалка). У психологічній сфері життєвий проект вивчають 
В. Глазичєв, В. Розін, М. Каган, О. Генісаретський, С. Зуєв; 
філософській — С. Кримський, В. Сагатовський; у сфері психо-
лого-педагогічної практики — А. Підласий, І. Підласий, В. Ки-
ричук, В. Пінчук та ін. 

Зокрема П. Жебєлєвою розглядаються підходи до розуміння 
феномена «соціально-психологічного проектування»; О. Грабча-
ком — засоби проектування у формуванні потреби професійної 
самореалізації студента. О. Зимком — можливості самопроек-
тування в юнацькому віці та І. Гулясом — цільове спрямуван-
ня індивіда у контексті ціннісного проектування. Цінність, що 
займає первинне положення в системі ціннісних орієнтацій має 
для індивіда найвищу значущість, визначає провідну спрямо-
ваність особистості, яка в свою чергу в психологічних дослі-
дженнях визначається через мотивацію та характеризується як 
«компонент мотиваційної сфери особистості» (С. Рубінштейн) 
[1]. Дослідження цілей і цінностей людини, усвідомлення, по-
чуття власної гідності, сенсу життя особистості (що лягло в 
основу теорії самоактуалізації в пізній етап діяльності А. Мас-
лоу) часто проводяться в контексті самоактуалізації. 

Категорія самоактуалізації аналогічно виокремлюється з 
призми кількох підходів: саморозвитку (Г. Костюк, О. Ки-
сельова, С. Маринчак Л. Коган, Н. Бітянова); самореалізації 
(А. Бойко, Л. Сохань, М. Лазарєва Л. Коган); самовиховання, 
самовдосконалення (В. Ягупов, К. Ушинський, М. Пирогов); 
самоаналізу (К. Гольдштейн, З. Фрейд, І. Бех, К. Хорні, Г. Ол-
порт, Л. Виготський); самосвідомості (А. Маслоу, А. Адлер, 
В. Столін, Д. Б’юдженталь, К. Роджерс, К. Юнг, О. Леонтьєв, 
П. Чамата, У. Джемс, С. Рубінштейн); довіри до себе (Е. Шостр, 
Р. Мей, Х. Ортега-Гассет, Ф. Перлз). 

А також — більш молодими вченими: А. Чаусом (самоак-
туалізація особистості в культурі постмодерна); В. Петренком 
(самоактуалізація та саморегуляція як виміри саморозвитку 
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в освітньому медійно-інформаційному просторі суспільства); 
О. Емішянцом (психологічні особливості самоактуалізації); 
Н. Карпенком (аспекти самоактуалізації та адаптації: від конф-
ронтації до кооперації); В. Русовою (самоактуалізація як умо-
ва профільного навчання старшокласників) [15]; Ю. Рутиною 
(професійна самоактуалізація); А. Асмоловим, Б. Базарником, 
І. Вітіним, В. Слободчиковим, Л. Антроповою, Л. Брильовою, 
Л. Коростильовою, Л. Фрідманом, М. Гасюком, Н. Кулик, 
О. Неміринським, М. Бондар, Т. Гарасимовим; Ю. Долінською, 
Є. Вахромовим про інші аспекти процесу самоактуалізації. 

Досліджень на межі категорій самоактуалізації та життєво-
го проектування у науковій літературі майже не зустрічається. 
Вони опредметнені в інших напрямках психології. Саме тому 
метою нашої статті є аналіз проблеми самоактуалізації в житті 
проектуючої особистості. 

Виклад основного матеріалу. Термін «самоактуалізація» до 
наукового обігу ввів німецький класик К. Гольдштейн у 70-х 
рр. ХХ ст. [2; 5]. Інтерес до людини, що виник на той час у за-
хідному суспільстві, пояснювався культом особистісної свободи 
й особистісного успіху та був характерним для всього повоєн-
ного Заходу. Д. Леонтьєв, аналізуючи цю ситуацію, зазначає, 
що самоактуалізація для більшості людей в середині ХХ ст. 
у країнах Європи і Америки стала свого роду культурним ви-
бухом, певною настановою, поштовхом до дії. І хоча продук-
тивної самоактуалізації досягали далеко не всі, не прагнути 
самореалізації на Заході вважалося виявом поганого тону [7]. 

Тенденція нинішнього суспільства до самоактуалізації лю-
дини як активного члена держави, що рухається вперед, не 
змінилася, стала ще актуальнішою. Психологічний клімат дер-
жави потребує врегулювання позиції побудови людиною життя 
в соціумі з умовою ширшого розгортання і використання своїх 
природних можливостей. Саме тому життєвий проект виступає 
в ролі активного методу життєбудування. 

На думку Н. Кириченко, «внутрішню картину проекту утво-
рюють: локус контролю, спрямованість, рівень домагань, усві-
домленість, активність, креативність, автономність, саморозу-
міння, цінності, цілі, прагнення до самоактуалізації» [10]. 
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У загальному розумінні самоактуалізація — це процес по-
ступового розгортання в людині особистісного потенціалу та 
розкриття того кращого, що закладено в ній природою. Вона 
не задається соціумом або культурою ззовні, — це те, що йде 
зсередини індивіда, виражає внутрішню людську позитивну 
природу. Цілісний безперервний процес вираження внутрішніх 
ресурсів для використання як засобу й способу реалізації суті 
життєдіяльності потребує спрямування. Таку функцію виконує 
висококонгруентний життєвий проект індивіда. 

«Життєвий проект, за Д. Пузіковим, це засіб конструктивної 
коеволюції складних якостей і властивостей особистості (емоцій-
но-вольових, когнітивних, операційних, аксіологічних тощо), 
які мають різний «вік» та темп розвитку, в єдину структуру». 
Як зазначає дослідник, життєве проектування зароджується під 
впливом мотивів, мотивації. «Підґрунтям життєвого проекту-
вання є потенціал життєвого проекту та його інформаційні осно-
ви (життєвий досвід, діагностування, прогноз)» [18]. 

Як і підґрунтям процесу самоактуалізації, що є вродженою 
потребою, згідно з К. Гольдштейном, є потенції, котрі варто 
здійснити кожній особистості окремо. «Організм має певні по-
тенції, тому у нього є потреба актуалізувати і реалізувати їх. За-
доволення цієї потреби є самоактуалізацію організму» [2]. Тоб-
то людина в першу чергу імперативно самоздійснюється тому, 
що заздалегідь наділена потенціями до цього (Арістотель — по-
няття ентелехея, передзаданості, апостол Петро — притча про 
таланти, В. Штерн, Ч. Спірмен, О. Вовченко, В. Мясищєв — 
дослідження про таланти, здібність, обдарованість). 

Підтримує позицію родоначальника терміна і С. Рубінштейн, 
який позначає самоактуалізацію як конкретне теоретичне трак-
тування розвитку і самореалізації особистості, що передбачає 
наявність природженого потенціалу особливих людських влас-
тивостей і характеристик, який повинен за сприятливих умов 
розвитку розгортатися, переходячи з потенційної в актуальну [7]. 

Щоб краще зрозуміти особливості феномена самоактуаліза-
ції, слід зазначити, що вона досліджується з позиції 1) відо-
браження змісту, суті та меж категорій самоактуалізації, са-
морегуляції, саморозвитку, «самоідентифікації» (А. Маслоу, 
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К. Роджерс, Г. Олпорт, Е. Фромм, Л. Анциферова, Л. Корости-
льова, І. Бех, І. Дерманова, І. Єгоричева, Е. Сайко, К. Абуль-
ханова-Славська) [10; 17; 16] та 2) пошуку механізмів розви-
тку як детермінант самоактуалізації особистості (Д. Леонтьєв, 
Л. Галажинський та ін.). 

За І. Бехом розмежування понять полягає в тому, що са-
морозвиток — це самозміна особистості у напрямі свого іде-
ального «Я», що виникає під впливом зовнішніх і внутрішніх 
причин. Отож проектування та самоактуалізація мають один 
вектор руху. Самоактуалізація — процес набуття особистістю 
внутрішніх сил (якостей, смисло-ціннісних орієнтацій, здібнос-
тей), які виступають спонуками до її усвідомленої діяльності 
та поведінки. А самореалізація — процес предметного втілення 
особистістю базових інтелектуально-особистісних утворень, на-
бутих на етапі самоактуалізації [12]. Отже саморозвиток вияв-
ляється необхідною умовою самоактуалізації, яка в свою чергу 
становить підґрунтя самореалізації за умови збереження само-
ідентифікації [17] як внутрішнього «ядра» особистості. 

О. Леонтьєв наполягає, що поняття «самореалізація» є на-
багато ширшим за поняття «самоактуалізація», оскільки по-
няття «самореалізація» не прив’язане до певної теоретичної 
парадигми і позначає процеси особистісного розвитку і транс-
ляції особистістю себе іншим людям і культурі через творчі і 
комунікативні процеси. Поняття «самоактуалізація» О. Леон-
тьєв, навпаки, позначає як конкретне теоретичне трактування 
розвитку і самореалізації особистості, що передбачає наявність 
природженого потенціалу особливих людських властивостей і 
характеристик, який повинен за сприятливих умов розвитку 
розгортатися, переходячи з потенційної в актуальну [7]. 

Основний мотив самоактуалізації, на думку Б. Мартино-
ва, — це потреба в самоствердженні, яка, в свою чергу, нероз-
ривно пов’язана з потребами людини в самовираженні, само-
розкритті [8]. 

Концептуальне положення самоактуалізації на психоло-
гічному рівні дає цілісне уявлення про неї в сумі числа су-
міжних понять. На нашу думку, зіставлення змісту цих по-
нять дозволить якісно доповнити розуміння: «тенденція до 
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актуалізації» (К. Роджерс), «механізм розвитку особистості» 
(А. Маслоу), «саморозвиток» (А. Анг’ял), «самореалізація» 
(Г. Олпорт, К. Хорні, Л. Бінсвангер), «самотрансцендентність» 
(В. Франкл), «осягнення сенсу» (Е. Гуссерль), автентичність 
(Дж. Бьюдженталь), «здійснення самості» (А. Адлер, Г. Саллі-
вен), тенденція до індивідуалізації (К. Юнг), «мотивація ефек-
тивності» (Р. Вайт), «вільне самотворення» (Ж. Сартр), «до-
сягнення продуктивності» або «плідна орієнтація» (Е. Фромм). 
Вони не є тотожними, але виражають подібний зміст. Початок 
одного поняття може накладуватися на кінець другого, або вза-
галі перетинатися в життєвій площині. 

Цікаву позицію щодо психологічних механізмів самоакту-
алізації займає В. Рибалка, який зазначає, що процес ексте-
ріоризації (Л. Виготський) відбувається за такими етапами, 
які відповідають компонентам загальної структури діяльнос-
ті: стимулюючий, орієнтуючий, програмуючий, продукуючий, 
утверджуючий (потребово-мотиваційноий, інформаційно-пізна-
вальний, цілеутворюючий, операційно-результативний та емо-
ційно-почуттєвий етапи) [12]. 

«Психологічна теорія трансцендентності, зокрема теорія 
«Z» — концепція трансценденції самоактуалізації, виявилася 
останнім внеском А. Маслоу в розвиток теорії самоактуалізації. 
В ній А. Маслоу наводить різницю двох типів самоактуалізо-
ваних людей: «просто здорові люди, що самоактуалізуються» і 
«трансценденти». Перші живуть у світі, щоб здійснити себе в 
ньому. Оволодівають розумом, керують ним, використовують в 
цілях добра як зрілі політики й практики. Іншими словами, ці 
люди більше «діячі», ніж «спостерігачі», прагмати, ніж естети. 
Люди другого типу часто набагато більш ведучі у реальності 
буття (Б-реальність і Б-свідомість), більше живуть на рівні бут-
тя, очевидно, більше метамотивовані, мають цілісне усвідом-
лення і більш-менш часті «плато переживання» (Maslow, 1976) 
[1]. І тих й інших об’єднують загальні риси самоактуалізова-
них людей» [7]. 

Л. Рубінштейн, наслідуючи А. Маслоу, описує 24 риси транс-
цендентів, якими самоактуалізовані люди не володіють. Як при-
клад, для трансцендентів пікові переживання та плато-пережи-
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вання є найважливішим в житті, вони сприймають все через 
призму усвідомлення вічності, чуттєвіші до краси і виглядають 
«таємничими», «неземними». У дослідженні Л. Рубінштейна, 
самоактуалізація, згідно Weckowicz, розглядається як акт (се-
рія актів) самотрансценденції індивіда, в яких він творить себе 
(Weckowicz, 1981; van Kaam, 1966). А. Маслоу зокрема зводить 
самотрансценденцію до «приведення фальші до нульового показ-
ника», як і деякі інші дослідники [1; 3; 4]. 

Цікавий підхід у Л. Коростильової, яка диференційність тер-
мінів зосереджує на: суб’єктивному та об’єктивному плані існу-
вання особистості. В її понятті «самоактуалізації» відображаєть-
ся процес внутрішнього плану, а в «самореалізації» — переважно 
процес зовнішнього (об’єктивного) [6]. У ході саморозвитку базо-
во відбувається акумулювання енергії, навичок, умінь, здібнос-
тей; а самореалізації — виділення накопиченого (А. Ідінов). 

За К. Гольдштейном, самоактуалізація «це коли індивід здат-
ний виконати те, що вимагає від нього світ» [2]. Якщо абстраго-
вано перефразувати, то це — здійснення власної місії на Землі. 
За К. Юнгом, «самоактуалізація» означала кінцеву мету розви-
тку особистості, досягнення нею єдності на базі найбільш повної 
диференціації та інтеграції різних її сторін. Дуже близькі за сво-
їм змістом до ідеї самоактуалізації є також концепції «прагнення 
до переваги» і «творчого Я» А. Адлера. «Цінність самореалізації 
існує у вигляді цілей, навіть іще не будучи актуалізованими» [3]. 

Життєвий проект, який ми розглядаємо як змістовний, 
логічний потужний творчий засіб життєорганізації та життє-
вдосконалення, упорядковує сукупність цих цілей і внутріш-
ньоособистісних хаотичних стимулів у структурований ці-
лісно-орієнтований план, супроводжує, підтримує й загалом 
продовжує життєво необхідний процес самоактуаліації. 

Як саме? Порядок абстракцій (майбутніх повноцінних ці-
лей), що з’являються подеколи як «вогники» чи «стимули» до 
самоактуалізації у нашому розумінні, можна трансформувати 
у проект. За допомогою проектного аналізу дати їм і напрямок, 
і призначення. 

Проектний аналіз як індивідуальна здатність, спосіб мис-
лення є важливим координатором людського життя. Тому що 
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ті певні стимули мотиваційної сфери, що іноді з’являються в 
образах, котрі мали тенденцію «пропускатись», «не розгледі-
тись», «не братись до уваги», можуть стати «ідеями — ціля-
ми — планами — задачами — діями — результатами». 

Кількісно і якісно самоактуалізація, на нашу думку, ви-
мірюється в формі емоційного стану особистості, у формах 
відчуттів, що мають місце бути по факту досягнення резуль-
татів. 

Певна річ, «завдяки орієнтації на цінності та самоактуаліза-
ції творчого потенціалу молода людина визначається зі страте-
гіями проектування подальшого життєвого шляху» [13]. Спи-
раючись на теорію В. О. Моляко, який визначає такі стратегії 
творчого конструювання, як аналогізування, реконструювання, 
комбінування, спонтанна та універсальна стратегія, А. Кабиш-
Рибалка пропонує свою концептуальну модель вибору стратегій 
життєвого проектування, що визначають рівень показників са-
моактуалізації людини (рис. 1) [13]. 

Так, за підсумками проведеного нею дослідження, особи з 
високим рівнем самоактуалізації творчого потенціалу надають 
перевагу спонтанній стратегії або універсальній стратегії про-
ектування життєвого шляху. Досліджувані з середнім рівнем 
самоактуалізації власного творчого потенціалу надаватимуть 
перевагу стратегії комбінування та реконструювання, спираю-
чись на систему духовних цінностей, цінності продуктивного 
життя, свободи та незалежності. Стратегія реконструювання 
є результативною для проектування власного життєвого шля-
ху студентами, що самоактуалізуються. Оскільки відбувається 
якісний відхід від застарілих неефективних моделей, від де-
яких стереотипних переконань, розширення меж і подолан-
ня внутрішніх психологічних бар’єрів під час пошуку нового, 
більш дієвого способу проектування власного життєвого шля-
ху. Третя група студентів, які лише починають процес само-
актуалізації власного творчого потенціалу, орієнтується на цін-
ності добробуту, любові, близькості з рідними та коханими для 
них людьми. Це говорить про особливу потребу у близькості 
та підтримці молодої людини з боку найближчого оточення на 
шляху її самоактуалізації творчого потенціалу [13]. 
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Рис. 1. Концептуальна модель вибору стратегій проектування 
життєвого шляху

Самоактуалізацію певним завершеним фактом можна вва-
жати лише в небагатьох людей. У більшості вона присутня у 
вигляді надії, потягу до чого-небудь смутно бажаного, але ще 
не досягнутого. 

За теорією А. Маслоу, у самореалізованих людей з’являються 
такі риси характеру, як креативність, незалежність у мислен-
ні, культурна відкритість, почуття гумору. Частіше, ніж у 
інших, проявляється спонтанність, щирість, доброта, благо-
родство, повага до інших. Відбувається підвищення яскравості 
й чіткості сприйняття реальності, разом з тим усвідомлення 
власної недосконалості, пошук усамітнення для власних зосе-
реджень, орієнтація на вирішення проблем, а не на на «втечу» 
від них. 

На нашу думку, людина, що реалізовується, відчуває себе 
щасливішою на основі набутих нею властивостей і вдоскона-
лення. Це результат першокласного умоглядного проекту, що 
відповідає параметрам: ентелехеї, мрії, покликання та екзис-
тенційним, ціннісно-цільовим особливостям особистості, яка 
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перманентно формує життєві цілі, слідує за своєю природою і 
здобуває у процесі діяльності психологічний ріст. 

Відчуття нереалізованості, навпаки, тягне за собою внутріш-
ній психологічний дисбаланс, коливання між очікуванням від 
реальності і тим, що результується насправді, формує тривож-
ність, в першу чергу, за майбутнє через власний дефіцит ком-
петентностей в індивідуальній життєтворчості. 

«Криза нереалізованих можливостей, або, точніше, криза 
соціально-професійної самоактуалізації, — це душевна смута, 
бунт проти себе» (М. Варій). 

«Тенденція актуалізувати свою сутність часом так детермі-
нує поведінку людини, що вона навіть йде із життя, коли від-
чуває неможливість подальшої самореалізації». Неможливість 
самореалізувати «intrinsic nature» постає водночас як причина 
і як головний результат душевних хвороб, тому що «хвороба 
виступає як втрата або ослаблення [...] цінності самореаліза-
ції». К. Гольдштейн в певний спосіб трансформує акцент з біо-
логічної актуалізації на сутнісну реалізацію людини, ототож-
нює життя індивіда з реалізацією його сутності [2]. 

Продуктивна самореалізація передбачає наявність роз-
винутої структури особистості, у якій на достатньо висо-
кому рівні виявляється гармонізація трьох блоків: «хочу», 
«можу», «треба», зміст яких обумовлюється ціннісними орі-
єнтаціями, смисложиттєвими установками людини її моти-
ваційно-потребнісною сферою [1]. При цьому людина спіспів-
відносить свої бажання — «хочу» (інтереси, схильності, що 
спонукають до активності) з можливостями — «можу» (само-
пізнання своїх можливостей, самовідношення, самооцінка) 
і необхідністю — «треба» (самоорганізація, яка включає в 
себе саморегуляцію, а також уявлення про соціальний запит 
до особистості). Стійкий баланс «хочу», «можу», «треба», у 
яких знаходять вираження особистісні характеристики, є 
умовою здійсненням і вибору ефективної стратегії самореа-
лізації [6]. 

Разом з А. Большаковою можна дійти висновку, що життє-
творчим особистостям притаманні спонтанність, що випливає 
з довіри до себе та оточуючого світу, та прагнення до самоак-
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туалізації як до способу життя. При цьому найбільше значен-
ня для розвитку самоактуалізації мають життєтворчі здібності 
знаходження смислу життя, самозмінювання та особистісного 
зростання, перетворення життя на цікавий та захоплюючий 
процес [9]. 

Висновки: 1. Оскільки особистість робить життя предметом 
своєї волі та свідомості, то внутрішньоособистісна попередньо 
узгоджена структура майбутнього її уособлює фіксацію систе-
ми впорядкованих цілей. Здійснення яких одночасно забезпе-
чює реалізацію екзистенціальної спрямованості і водночас ін-
дивідуальну самоактуалізованість особистості. 

2. За допомогою життєвого проекту здійснюються важливі 
життєві задачі процесу самоактуалізації. Більше того, самоак-
туалізованість особистості, на нашу думку, є важливим показ-
ником конгруентності життєвого проекту. 

3. Життєвий проект особистості, утворений конгруентно 
(ментально у мисленнєвій або письмово-графічній формі), за-
довольняє «частоту», «силу» та потужність самоактуалізації 
загалом. 

4. Продуктивна самореалізація є ефективним регулятором 
емоційного стану та психологічного росту індивідуальності. 

5. Самоактуалізованість є психологічною самоціллю проек-
туючої особистості. 
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РОЛЬ САМОАКТуАЛиЗАЦии В жиЗНеННОМ 
ПРОеКТиРОВАНии ЛиЧНОСТи 

В статье раскрыта суть феномена самоактуализации и обозначена 
ее роль в жизненном проектировании личности. Проанализированы 
основные подходы к категории самоактуализации и жизненного про-
ектирования в научной литературе. Определено содержание, отличие 
в вариативных подходах к их пониманию. Выделены концептуальные 
положения самоактуализации на психологическом уровне. Жизненный 
проект обозначен как содержательный, логический мощный творче-
ский способ жизнерганизации и совершенствования, что упорядочива-
ет, сопровождает, поддерживает и целостно продолжает процесс само-
актуалиации личности. Раскрыта взаимосвязь самочувствия и здоровья 
личности с уровнем ее самоактуализации. Отмечено, что самоактуали-
зация является психологической самоцелью проектирующей личности. 

Ключевые слова: жизненный проект, проектирование, личность, 
внутренний потенциал, самоактуализация, самореализация. 
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ThE ROLE OF SELF-ACTuALIZATION IN LIFE DESIGN 
OF PERSONALITY 

The article reveals the essence of the phenomenon of self-actualization 
and outlines its role in the life design of personality. A number of scien-
tific approaches to the categories of «self-actualization» in psychologi-
cal literature have been analyzed. The main motive of self-actualization 
is highlighted. It is the need for self-affirmation, which, in its turn, is 
inextricably linked with the higher needs of a person in self-expression 
and self-disclosure. The emphasis is on the differentiation of the terms 
«self-actualization» and «self-realization», on the subjective and objec-
tive basis of the individual existence. In the sense of «self-actualization» 
the reflection of the internal plan process is shown, and «self-realization» 
is mainly the process of external plan and objective. 
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The conceptual position of self-actualization on the psychological level 
is described. It is marked as «the process of gradual deployment of the 
personal potential, the disclosure of the best qualities that are embodied 
in person by nature», that needs a specific direction. As a part of our 
research, the indicated function is performed with a highly congruent 
individual life project. 

On the basis of such research directions of the psychology of life as 
general psychological knowledge of axiopsychological design, psychology 
of life, thematic structurization of life, the life program of the individ-
ual, the life scenario and life-creation, the content and difference in the 
variant approaches to the understanding of the category of «life project» 
are defined. The project is a meaningful, logical powerful creative means 
of life organization and life-perfection that organizes, accompanies, sup-
ports and generally continues the process of self-actualization of the in-
dividual. 

The article also reveals the peculiarities of the interconnection of 
health and well-being of a person with the level of his personal self-actu-
alization. We note that self-actualization is an individual psychological 
purpose of a projecting person. 

Key words: self-actualization, self-realization, self-improvement, in-
ternal potential, life design, implementation of the project. 
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